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v r Hey'eti paze1rtesi toplanıyor 
Celal Bayar trenden iner inmez Tarih Kurullayrnm beşinci günü 

«Türk tarihi cihanşümul İsmet İnönü ile birlikte 
Başvekalete gitti bir saat kaldı !e ehe.~miyetli.dir » 

· ' Macar pro/esoru Moravcsık: "Osman 
Türk parasının düşii,r_üleceği Gazin?n asıl adı Atamandır,, dedi 

şayiasını çıkaranlar 

Maliye Vekili meseleyi 
yakından takip ediyor 

Başvekil !smet ~ İnönü Ank~rada 
Piyasa ve borsada paramızin kıymeti-_,,,.·--"""""----------...... 

nin düşürüleceği hakkında çıkan: bazı T •• k 
ıayialardan ve bu şayiaların borsaya olan ur p ara s 1 
t esirlerinden bahs, böyle bir şeyin kat- J'k 'b'd' 
iyyen varid olmadığı ve olamıyacağı çe l gı 1 11 

, hakkında Başvekalet Vekili ve İktısad 
.. Vekili Celal Bayarla Maliye Vekili Fuad 
Ağralının beyanatlarını neşretmiştik. Bu 

Sailam olmıyan var•a, hala bu 
rejimin lasiletine alııamayan, 
devletin, milletin mali ue elıono
milı itibarını lıendi zenginlqmelt 
hır•larına oyancalı elmelı iatiyen 
(layın bay) ların lıendi limid-

leri, kendi mevkileridir. 

aranıyor 

Vekiller yarın 
Ankaraya 
Gidiyorlar 

Şehrimizde bulunan vekiller, 
pazar günkü trenle An.karaya ha
reket edeceklerdir. Vekillerin An -
karaya muvasalatını müteakıp pa
zartesi günü BaşvekAlet Vekili ve 
İktısat Vekili Celll Bayarın riya -
setinde Vekiller Hey'eti toplana -
caktır. Yalnız İstanbul - Lülebur -
gaz yolunun küşad resmini yapacak 
olan Nalia Vekili Ali Çetinkaya pa
zar günü gitmiyecektir. 

(Devcıms 12 lnd sayfada) 

Profesör Alb er 04briyel ProfeaÖf' Hikmet Bayur ProfesÖT AN Kamu 
İkinci Türk Tarih Kurultayı dün Dol-ı yapmıştır. 

mabahçe sarayında begincl toplantuım (Devamı 11 inci aayfadtı) .,.,.,.. __ _____ 

-------·---\~_a_u_e_u_n __ b_a __ ,ı_a_d_•k __ I 
beyanatlarııı neşrinden sonra, borsada 
dün normal vaziyet avdet etmiştir. Za
ten, bu şayia ve rivayetler pek zayıf ol
duğu için piyasada ehemmiyetli bir tesir 
husule getirmemiş bulunmaktadır. Yal
nız mukabili döviz olan Türk borcu ve 
Anadolu tahvilleri ile borsa haricinde 
muamele gören altın üzerine tesir yap-

Yasanı •· Talu 
[Yazısı ikinci sayfamızda Sözün 

Kısası sütunundadır.] 

Lisanımızın ilk mükemmel zabıta romanı 

ı Valide Sultanın gerdanhğı 
(Devamı 12 inci sayfada) - •........... -........ .,;. ............................... ~.:::.~.;::;.;::;.::;.::;.:.:.:.:. : .. :.;:.;:.;:.;:.;::;.;::;.;::;.;::;.;::;.;::;.:.:.:.:.:.: ... ~ 
Nafıa Vekilinin began0:tı 

Elektrik şirketi halktan 
usulsüz olarak 3 milyon 

küsur lira aldı 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya diin bir 

• ınuharririmize muhtelif işler ve bilhassa 
elektrik şirketite cereyan eden müzake
r eler hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Elektrik şirketi şimdiye kadar va
zifesini dürüst olarak yapmamıştır. Biz 
evvela bu noktayı tesbit ettik ve ediyo
tuz. Şirketin tesisatı kamilen harab, nok
san ve t amire muhtaçtır. Bunu gördük. 
Bu tesisatın ıslahı için asgari 7 azami 15 
milyon lira istiyoruz. 

Bundan başka şirket, halktan muka
vele haricinde usulsüz olarak kutu kira
sı, branşman ücreti namları altında 3 
milyon küsur lira para tahsil etmiştir ki, 
biz bunları da şirketten istiyoruz. 

(Devamı 11 inci sayfada) Nafıa Veki li Ali Çetinkaua 

Dinarlı Mehmedle gilreşeceği anla.§ılan 
Bulgar Dankolof Sofyada. son maçında 

Portekizli Periayı yeneTken 
(Yazısı 12 inci sayfada) 

Babasının bıçağı 
altında ölen kız 

Bjçare genç kız öldürüldü
;, fü gün ailesini sefaletten 

kurtarmak üzere işe girmiş 
bulunuyordu 

Dün Kadıkö • 
yünde Cevad is • -·~· 
minde Dir ada • 1 

mm üvey kızı ı · 
Reyhanı 6ldür •· 
düğünü yazmış • 
tık. . 

Cevad K.adıkö· 

yünde Kuşdilin -
de Çanakkale so
kağında 16 nu -

I 
marada oturmaktad.L ·, Reyhan 

(Devamı 12 ine~ ıayfada) 

Detektifler diyorlar ki : 
İstanbul zabıtasına aid yakın tari-

hin en tanınmış ve en kıymetli bir si
ması, eski ikinci şube müdürlerinden 
Bay İsmail Rasih Siyavuşun mütalea
larından bir parça: 

.Eser eşi olmıyan milli bir zabıta 

romanıdır. 

Zabıta romanlarının bir çoğunda in
san kudretinin üstüne çıkan bir takım 
şişirilmiş, dev cüsseli simalarla karşı
laşırız. Halbuki bu eserde aklın ve 
mantığın kabul edemiyeceği hiçbir 
noktaya rastlanmıyor. Hadiseler tama
men hayattan alınmış gibidir. Ne las
tik top gibi sıçrayıp kaçan bir caniyi, 
ne de ona havada ok gibi yetişip sap

lanan bir polisi görüyoruz. Eser tıpkı nim bütün eski polislik merakımı ye
işlenmiş bir cinayetin gizlice, fakat niden canlandırdı.> 
noktası noktasına alınmış bir filmidir. 
Canlı bir film. Birçok yerlerde kendi
mi polislerle beraber yürüyor sandım. 

Münekkidler diyorlar ki : 
Maruf münekkid Nurullah Atacın 

Beni o kadar sardı. mütalealarından bir parça: .Eser çok 
Rıdvan Sadullahı (detektif) kıskan- meraklı ve heyecanlıdır. İnsan bir d<>

madım desem yalan söylemiş olurum. fa başlayınca sonuna kadar elden bı
Romanı okuyacak olan her polis onun rakamıyor. Ben lezzetle ve alaka ile 
zeka ve kabiliyetine hased edecektir. okudum. Karilerin de öyle okuyac:::ğı
Onun ölçülmüş ve biçilmiş jestleri be- na eminim.> 

BugOn yedinci sayfamızda 
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Mübadele 
Münasebetleri 

Yazan: Muhittin Birıen 

A lmanya ile İtalya gibi, ithalat ih
tiyaçları ziyade, fakat. beynel -

milel piyasada mali kuvvetleri çok zayıf 
olan memleketlerin Türkiye gibi yiyecek 
ve iptidai madde ihracatı ile meşgul 
memleketlerle olan mübadele münasc -
betleri, bir takını iktısadi güçlükler zuhu
runa sebep oluyor. Bu hal, sade bizde de
ğil, bizim vaziyetimize benzer vaziyette 
bulunan diler memleketler ve bu arada 
Balkan memleketleri ile Macaristan için 
de böyledir. Bahsettiğim iktısadi has -
talıklar, bu sebeplerden dolayı meydana 
çık.an piyasa gayritabiilikleri ve spekü 
latif vaziyetlerdir. Bu ahval, Türkiye ve 
Türkiye vaziyetinde olan memleketlerin 
bazı piyasalan büsbütün kaybetmeleri -
ne sebep olur. 

Meseli, harbden evvel bütün tütün
lerini Turkıyeden alan Mıs r piyasası, 

harb esnasında Uzak Şark tütünlerine 
alışmıştı. Bununla beraber, son seneye 
gelinceye kadar bizden de bir miktar tü
tün almak adetini muhafaza etü. Geçen 
sene, tütunlerin pek ziyade yükselişı, ar
tık Mısırın bizden tütün alması imkan -
larmı kapamqtır. Şu noktayı da kayde -
deyim kı bu yükselme, dunyanın tabii ~ 
lan yükselme haddinin üstüne çıkmıştır. 
Bunun içın Mısır tütüncüleri bizden tü
tün alamaz oldular. 

Gene meseli, kuru yemiş. muhtelif 
meyva ve konserve ihraç eden Kalifor -
niyanı.n fiat1arı bızimkine nisbetle ga
yet sabıt fiatlardır. Gerek kalitelerin ve 
gerek fıatların bizimkilerine karşı olan 
bu sabitlik hassası, Xaliforniyanm bir 
çok memfoketlcrdc rüchan kazanmasına 
sebep oluyor. Halbuki, ayni :maddeler ü
zerinde bizim ne kalitelerımiz, ne de fiat
larımız sabittir. Fıat çıktıkça kalite dü -
şer ve fiatın yükselmesi ile birlikte spekü
lasyon da artar. Bilhassa geçen seneki 
mahsuller metinde rorkiyede az spe -
külisyon olmamış ve bunlardan az zarar
lar husule gelmemiştir. Bu zararlar sa
de bizde değil, müşterilerimiz olan mem
leketlerde de vukua gelmişür. Burada 
bulunduğum muddetçe yaptığım temas
lardan anladım ki Avusturya piyasası biz
den aynlmak üzeredir. Ötedenberi dik -
kat ettiğim bu vazıyet, geçen seneki inip 
çıkmalar, bu seneki ilk zaman düşkünlü
tü ile Almanya pıyasasırun açılmasını 

müteakip vukua gelen piyasa sıçraması 
neticesinde büsbütun ehemmiyet kesbet
mişür. Bu yüzden, bir sene, iki sene son
ra, merkezi Avrupa piyasasının Türk 
mahsullerini büsbütün unutması tehli -
kesi vardır. 

* Ben çok iyi biliyorum ki Türkiye hü-
kumeti ve lktısat Vekaleti, piyasaların 
normal bir vazıyet almasını çok istiyor. 
Fakat sadece onun istemesi kafi değildir. 
Müstahsılin ve tüccarın da onunla bera
ber hareket etmesi lhımdır. Tüccar bir 
dereceye kadar bu işlere kolay ayak uy
durabilır. Fakat, mustahsil öyle değildir. 
Türk öylerindeki mahsul sahipleri, teş -
killtsız çalıştıkça, yarını değıl, ancak bu
gijnü düşünüyor. O, bugün malını yük
sek fiatla :satsın, yetişir; .r.yanna Allah 
kerimh demek onun en büyük felsefe -
sidir. Eğer ben müstahsil olsaydım, hü _ 
laimeti, benim malıma daima yuksek 
fiatlı miifteri bulmıya seYketmek için 
ınütemadiyen tazyik etmez, belki de bu 
mah dalına dünya pıyasasında muadili 
olan mallann fiatlarile satmıya çalışır

dım. Bu takdirde müstahsil cie bana sat
tığı malın bedeli ile geçinemedığini söy-
liyebilir. Belki haklıdır. Fakat, o zam~ 
da, gene müstahsil sıfatile benim istiye
ceğim ıey, malımı yüksek fiatla satma
mın temin edilmesi değil, belki malımın 
normal fiatlarile elime geçecek olan pa-

'1llll dahlU ınübayaa kuvvetinin arttı
. .masıdır. Eğer müstahsil, zihninde me

seleyi bu tarzda kurmuş bulunsa, şim _ 
diye kadar sözünü elbet dinletebilir Ye 

Türkiyede daha fazla bır ucuzluk temin 
edilmesine ~bep olurdu. Bence mustah-

1, bu noktüda gruat bir zihr.iyet ıçinde
dir. 

Fakat, Türkiyenin normal dünya !iat
lanna ve normal mübadele şartlarına 

dönmesi bir zarurettir. Bu zarureti, :A -
nadolu köyünde oturan ve dünyayı yal
nız evinin damı altında ve tarlasının hu
dudu içinde gören hır müstahsil anlıya -
mar.sa onun hesabına biz anlanuya mec
buruz. Aksi takdirde, Türkiye bazı pi-

Ban adamlar mevki, servet ve bilgice kendilerinden 
aşağı sandıklan kimseleri istihfaf ederler. Bazı adamlar da 
bilakis kendilerinden yüksek buldukları· kimselere karşı 
yaptıklan hürmet ve iltifatı riya derecesine çıkanrlar. Bu 
hareket şekilforinin her ildsi de fenadır ve ayni derecede 
fena tesir yapar. 

İstihfafa maruz kalan: Bu zat benim serveüme ehemmi
yet vermiyor, haklıdır, eğer daha büyük olsaydım bana 
perestiş ederdi, şeklinde düşünür, fazla hürmet g6ren de 
karşısındakinin mutlaka bir feY beklediğine hükmeder, in
san için lfızıın olan şey her zaman ve herkese kaI'fl tabii ol
maktır. 

Ervahı 
Habise· 

E. Tala 

.::;p ramvayda cebimden kesemi 
U çarpan yankesicinin, evime gi 

rip de konsolwnun gözünden paranu' 
çalan hırsızın, ötede beride dola~arak:. 
aleyhimde, itibarımı kıracak sözler söy; 
liyen, fanadlarda bulunan herifin, ka• 
nun derhal ceıasmı tayin eder, işledi
ji cürmün tekerrür etmemesi için ken
disini hapse tıkar. 

Fakat bunların, bu, kanunda adları 
ıarahaten yazılı bulunan hırsızların, 

yankesicilerin ve müfteri zemmamla -
rm dışında, daha bazı adamlar vardır' 
ki, her yerde hüsnü kabul görür, sos
yetede mevki alır, büyüklerin iltifatla
rını görür, zenginliklerinin kendileri .. 
ne bahşettiği hakla, umumi yerlerde 
en baş köşeleri işgal eder, en lüks bir 
hayat sürer, kendilerine gönderilen 
mektuplarda «sayın bayım!• hitabına 

ve cen derin saygılarımın lutfen kabul 
buyurulınası• niyazına mazhar olurlar. 

Halbuki bu adamlar o hırsızlar::lan, o. r ) yankesicilerden ve o müfteri zemmnm-

1 S O Z A R A S O N D A lardan farksız ve belki de daha aşağı -, 
\, dırlar. Çünkü sen•etlerinin gfilı bütü-

~--~~---~~~---~-------------------·---...;,---------'- nü, ve gfilı bir kısmı, devletin ve mil •
1 

Kendisine çelikten ı------------• Buz dolabı m'/llıemmel ıetın mali ve ekonomik itibannı ken -· 

Takma dlf gapan ı HERGüN BiR flKffA Bir kasa vazl'esini di zenginleşmek hırslarına oyuncak e-ı ~ derek kazanılmıştır. 

Adam B Görebilir Devletin siyasetinde ufak bir dcği-
w- ana vuran oğlumdur ıiklik, bünyesinde herhangi bir ciiz'l 

Şu ıördülünüz adam, diflerlnden muz. 
taripti. Ne kadar takma elif yaptırmış ise 
de gene rahataız olmllf, nihayet kendi -
•~ Rndi eloefi.zlle çelikten bir takım 
diş yapai'ak ağzına geçirrnişür. 

Ve cOh, hele fiikür ağzımın tadı ye
rine ıeldl Şimdi değil et, demiri bile 
çiğnerim> demi§tir. 

Hırsızlık tarihinde 
görülmemiş bir hadise 

Oklohamanın Daydon şehrinde §im
diye kadar hırsızlık tarihinde görülme -
miş çok garip bir hid.be olmuştur. Kim ol
dukları hila ortaya çıkarılamıyan bir ta
kım hırsızlar Daydonun Aristokrat ma -
hallesinde kain bir evi bütün teferrüat 
ve müştemilaüle J:>irlikte çalıp götür -
müşlerdir. 

Çalınan evin sahibi iradile geçinen Mr. 
Hurmel ismjnde birisidir. Bu adam av 
meraklısıdır. Geçenlerde evdeki hizmet
çiye de izin vererek avlanmağa gitmiş ve 
iki gün gün sonra döndüğünde evinin ye
rinde yeller estiğini görerek şaşınp kal
mıştır. ---···-··--·-·---------,··--
yasalan kaybedecek ve gunun birinde, 
Almanyanın hesaplan bizimkine uyma
dığı zaman, Türk mahsullerine piyasa te
dariki işi, bugünden çok daha fena şart
lar içinde, yeniden ortaya .konulacaktır. 
Bu halin böyle devam etmesi imkanı 
yoktur. Zaten, Almanyanın da mübayaa 
kuv\•etleri günden güne düşüyor; belki, 
gelecek sene daha fena bir vaziyette bu
lunacaktır. 

Muhittin Birgen 

Seraskerin bir oğlu doğmuş, padi- sıkıntı veya sarsıntı, kabinede bir tc " 
şah o gii.n çocuğa Ç<WUJ ri.itbesini ver- beddül şayiası, hasılı milli vahdeti, u-
miş. Çocuk iki yaşına gelmiş, 1'Ütbesi yanıklığı daha ziyade icap ettiren en 
de yüzba§1 olmuş. ufacık bir hadise oldu mu idi , eski ) an 

Bir gün serasker bir m.üafirile o- gınlardaki meşhur yağmacılar gibi, 
tururken, iki yaşındaki oğlu baöaıı- bunların bir ordu halinde derhal faa • 
na bir tokat vurmuş; m.iıafir senı.s- llyete geçtiklerini görürsünüz. Kulağı 
Jure bakmı§: kirişte olan halkı tel8şa düşürecek, şaş 

- Ne ayıb §ey. kına döndürecek, parasını, malım el -
Dnniş, serasker şaşmmş: den çıkarmağa sevkedecek yalan şayi· 
- Neye ayıb oluyor. alarm bini bir parayadır, ve bunları 
- Size benim yanımda tokat vur- hep o csayın bay• lar, o altın kaplama· 

du, siz de sesinizi çıkarmadınız. lı habis ruhlar uydurur ve yaparlar. 
.Serasker aonnu§: TA. ki, bunlara inanmak gaf e • 
- Sizin oğlunuz ~ mu? tinde bulunan saf ahali, ön • 
- Var. lerine kurulan meluncasına tu .. 
- O ıize tokat vurmaz mı? zakların içine düşüp, varını yoğunu 
- Vurur amma bana tokat vuran bu doymaz hainlerin kirli kese ~rine 

oğlumdur. Sizin gibi koıJcoca bir ıe- aktarma etsin. 
raslcere tokat vuran ise bir yüzbQlı! Fakat bu (sayın bay) lar iyice bil· * • ,melidir ki, bugünkü Türk milleti ,,e 
Yeni bir nevi yanmaz Yeni bir tertibat ile, bundan b6yle mü- Türk itibarı, sahipsiz Ve koruyucusuı 
Kllg"ıt icat edildi cevhe'rleri, lfimüı qyayı ve yahut kıy- ~e~dir. Celaı __ Bay~r~. dü_nkü gazeted.~ 

metli evrakı saklamak mümkün olacak _ mtışar eden sozlen, Türkıye Cumhurı 
Büyük bir sanayi şirkeünde çalışan tır. Bunun için buz dolabının kapağına yet hükftmeünin, bu ervahı habiseye 

genç bir Amerikalı kimyager. yeni bir Jale anahtarı ve yahut, harfli kilitlerle karşı ne büyük bir azmile milteyakkıZ 
nevi kağıt keşfetmiştir. Bu yeni kağıda açılıp kapanan küçücük: bir dolap yerle~ .bulunduğunu gösteriyor. 
ateş kat'iyyen tesir edememekte oldu - tirmck kAfidir. Buz dolabının neşrettiği Çıkarılan bedhahane rivayetler~ 
ğundan banknotlar ile mühim mukave - soğuk dalgalan ve kapakla, dolabın rna- rağmen Türk parası sağlam .. demir gı
lenamelerin bu nevi kağıtlardan yapıl - deni olması dolayısile, buz dolabı her bi, çelik gibi sağlamdır! Sağlanı olını • 
ması düşünülmektedir. Bu nevi kiğıt hangi bir hararetten ve yangından mü _ yan varsa, o da ancak, hfilA bu rejimin 
imalinin keşfi Amerika kağıt fabrikala - teessir olmamaktadır. 'Ostelik, buz dolabı faziletine alışmamış olan (sayın bay) 
nnı altüst etmiştir. Bazı gazeteler eski - hırsızlann da ıüphelerini uyandırmaz. ların kendi ümidleri, kendi mevkile -i 
den de bir çok defalar yanmaz kağıt keş- ridir! 
fedildiii ilan edildiği halde bu keşfin na- /ngiliz kadınlarının sonbahar 
"ariyatta kaldığını yazarak bu yeni keşif 
hakkında ciddi tecrübeler yapılmadan bütçesi 
kat'i bir şey söylenemiyeceğini ileriye İngilterede sonbahar geldi mi, kadın-
sürmektedirler. lar bütçelerini yeni baştan gözden geçi -

içinden cinler çıkan 
gardrop 

Son günlerde bir İngiliz gazetesinde 
bir ilin çıkmıştı: 

cBir gardrop acele satılıktır. 1çindeki 
cinler de beraber satılacaktır. > 

Bu garip ilanı okuyanlardan bir çok -
lan verilen adrese gitmişler ve gardro
bun sahibinden gardrobun iç!ndeki cin
lerin ne olduğunu sormuşlardır: 

Gardrobun sahibi bu cinleri şu tarzda 
tarif etmiştir.: 

- Bir akşam yatak odamda yalnız ya
tiyordum. Gardrobun kapısı birdenbire 
açıldL On tane birbirinden güzel kız bir
biri arkasına gardroptan çıktılar. Ve o
damda dansettiler. 

Gardrop kıymetinden yirmi misli faz
lasına satılmıştır. 

rirler. 
Senede yüz İngiliz lirası kazanan, ve 

yahut eline yeçiren bir İngiliz kadını, bu 
paranın yansını tuvaletine harcar, diğer 
yarısını da diler ihtiyaçları için sarfe -
der. Bunun billnçosu tudur: 

Sigara parası: 10 İngiliz lirası (60 Türk 
lirası). 

Saç; tuvaleti: 1 İngiliz lirası (M Türk 
lirası). 

Gazete ve mecmualar: 4 İngiliz lirası 
(24 Türk lirası). 

Kutüphanf' abonesi: 2 İngiliz lirası (12 
Türk lirası). 

Boncuk: 2 İngiliz lirası (12 Türk liruı). 
Sinema ve tiyatro 10 İngiliz lirası (60 

Türk lirası). 
Çiçek ve saire: 5 İngiliz lirası (30 Türk 

lirası). 

Otomobil, araba ve tramvay: 3 İngiliz 
lirası (18 Türk lirası). 

Barbarosun t6rbeai nihayet 
meydana çıkanlıyor 

Beşiktaş civarında bulunan Barbaros 
Hayreddinin türbesinin etrafı açılacak· 
tır. Burada icab eden istimlak yapıla .. 
cak, barakalar yıktırılacaktır. Yakındı 
istimlak muamelesine başlanacaktır. _ .. ·-·--·-------·-
b~~~k~r!' 
~&TAK~~ 

Din haua: gene •ıcalı eeçti 
Kandilli rasad istasyonunun dün öğle

den sonra saat 14: de kaydettıline gör• 
dün güneşte hara
ret 52, gölgede en 
fazla sıcaklık 30, 
en az da 20,5 tur. 

iSTER İNAN iSTER İNANMA! 

Rüzgar şimali 

garbiden şimale 

doğru en fazla 8 
metre sür'atle es
miş, barometre 
761 • ·e yükselmiştir. 

Bir arkadapmu:ın anlattığına göre bu yıl ekalliyet mek
teb1erinden birinin ilk sınıfına kaydedilmek üzere şimdiye 
kadaT' ancak 5 çocuk müracaat etmiştir. Buna rağmen met-

teb jdaresi ilk sınıfı bu 5 talebe ile idame etmeye karar 
vemıijtir. 

is TER 1N AN lS TER l NAN M A! 

Diğer taraftan rütubet derecesi ek 
yüksek olarak kaydedilmiştir. 

G~ : S.50 Ôtfe : U.06 

Y.- : 19.16 - i...ır : '- lJ 
klaııai - ıın - AnW - 1.J,).1 il 
~ ı lS,SJ - Aqaa : 18. 03 

--------------------------------------------------------------------...J .._ _______ 11m __ r_ı_4B __________ • 



• Eyllll SON POSTA 

İngiltere hükômeti Japonyayı 
şiddetle · protesto etti 

Japonlar bir şelıri dalıa bombardıman 
etliler, lıalktan yüzlerce kişi öldü 

Konuşma: 

Münekkid - Muharrir 
Nurullah Ataç 

1 
Bir şair, bir romanct ölünce - hayatın

da kenciine verilen kıymet ne olursa ol • 
sun - gazetelerde ondan esefle, hatta sa
mimi bir eJemle bahseden birkaç maka
le çıkıyor. Hatta her yıldönümünde onu 
hürmet ve muhabbetle anmak istiyenler 
bulunuyor. Fakat zavaUı Raü Necdet'ten 
bahseden olmadı. Şahabettin Süleyman, 
Baha Tevfik için bir ihtifal, bir anma 
gecesi tertib etmek kimsenin aklına gel
miyor. Neden? Onların bu memleket e
debiyatına, fikriyatına falan hikayeci ve
ya filan şair (isim lazım değil) kadar da 
mı hizmetleri olmadı? 

Londra 24 (Hususi) - Dün Kantonda daki Japon elçiliği ve Japon elçisinin ika- Onlardan bahsolunmuyor, çünkü üçü 
olduğu gibi, Japon tayyareleri bugün de Sovgetlerle Çinliler metgahı önünde nümayişlerde bulun- de birer münekkiddi; iyi, kötü fikirler ya.. 
Hankau'yu şiddetle bombaırdıman ede- muştur. yan birer adamdı. Eserlerinde vuzuh, hiç 
rek, şehrin birçok mahallelerini harab Arasında gizli bir Polis müdahale ederek nümayişçileri olmazsa bir vuzuh arzusu vardı. Düşünme 
etmKjlerdir. Anlaşma yapılmış dağıtmıştır. den, kendilerini yormadan yazmak isti -
Bombardımandan en çok sivil halle mu. yen muharrirlerimiz onlardan hiç bir za-

1 ki . Paris 25 (Hususi) - Japon Cephelerde vaziyet man hoşlanmadılar, onları kendilerinden tazarrır olmuş, 200 kişi ö müş ve 500 şı membalarındian 'h~1dirildigı.n-· e gö- Ş h 24 (AA) Ş'dd U' " 
yaralanmıştır. LiLI.: ang ay . · · - _ 1 e . : .Ya~- saymadılar. 

Royter muhabiri vaziyeti şöyle anla- re Çin ve Sovyetler arasında bir murlar ve Çın kıtaatının gosterdıgı bu- Raif Necdet Kestelli ne jyi adamdı! 
tıyor: gizli anl~a yapit.ınıştır. yük mukavemet Şanghay cephesinde Zannederim aramız.da müşterek bir tek 

Sokaklarda tüyler ürpertici sahnelere Bu anlaşma mucibince Sovyet- Japon taarruzunu muvakkaten dur - fikir yoktu. Ben onun hoşlandığı mu -
rastlanmaktadır. Bizzat ben kendi gözle- ler gelecek aydan itibaren Çine bü- durmuştur. harrirleri sevmezdim, o da benim oku -
rimle bir sedye üzerinde kimi ölmüş, ki· yük miktarda tayyare, top, tank ve Şimali Çinde de gene şiddetli yağ- duklanmdan hazzetmezdi Aramızda _ bu 
mi ölmek üzere yatan ve yaralarından harb malzemesi göndereceklerdir. murlar ve nehirlerin taşması Japon ha gazetede_ küçük bir münaka§a bile ol • 
kanlar akan beş altı çocuğu götürmekte rekatını işkal etmektedir. Maamatih muştu. Fakat kendisini nerede görsem 
<>lan kızılhaç yardımcılarına birçok kere giliz sefiri, hükfunetinden aldığı talimat Pekinden gelen gayri resmi bir habere hürmetle muhabbetle konuşurdum. Bit -
rastladım. üzerine, Çin açık şehirlerinin ve sivil göre, Japon kuvvetleri dün, bütün gün tabi ben :mun, 0 da benim yazılarımızdan 

Elektrik cereyanı tamamile kesilmiş- halkın bombardımanını Japon mak~ devam eden çok şiddetli bir meydan bahsetmezdik. 
tir. Yardımlara gece karanlığında devam lan nezdinde şiddetle protesto etmiş ve muharebesini müteakıp Paotingfu müs Bilmem 0 da beni sever miydi? Hiç 
olunmaktadır. Nankinde yapılan insafsızca tahribat ve tahkem mevkiini ele geçirmişlerdir. zannetmiyorum. Kendisinin büyük bir 
Vaşingmiao tersaneden altı yedi ki- katliamın İngilterede büyük bir infial Tokyo 24 (A.A.) - Domei ajansı - kıymeti olduğuna biraz fazla inanırdı ve 

lometre uzaktadır. Bu fakir mahalleler- uyandırmış olduğunu bildirmiştir. nın bildirdiğine göre, Japon kıt'alan, o kıymeti takdir etıniyenlere elbette kı-
de bir tek asker bile mevcud bulunmu- Lond:nda bugün saat 18,20 de Tientsin - Pukeu zardı. Fakat terbiyeli bir adam olduğu 
yordu. demiryolu üzer.indeki Çangçeu'yu zap- için husumetini, nefretini - var idise - hiç 

Londra 24 (Hususi) - Tokyodaki İn- 200 kişilik bir grup dün gece Londra- tetmişlerdir. belli etmedi; beni dalına tebessümle, ne-
c:::c::======~====~====~========-================================================-==ı-====-- zaketlekarşılardı. 

Musolini bugün Münihte 1 Yugoslav 
• Ordusunun 

Hıtlerle buluşacak ·Manevraları 
Bü:ün dünya matbuatı Musolininin bu seyahati ile 
n1eşguldlir. Sinyor Gayda bu münasebetle Alman -
İtalyan ordularının icabında birleşeceklerini yazıyor 

Mareşal Çakmak manev
raları takibe başladı 

Belgrc.d, 24 (Hususi Muhabirimiz
den) - Şimali Yugoslavyada Kupa neh

Londra 24 (Hususi) - Avrupa siyasi ı hemiyeti inkar edilmemekle beraber, her ri boyunda cereyan etmekte olan Yugos-
merkezlerinin dikkati şu dakikada Ber- hangi bir sürpriz doğurması da bek- lav ordusunun manevraları, muvaffaki-
1ine müteveccih bulunmaktadır. Hitleri lenmemektedir. yetle devam etmektedir. 
ziyaret edecek olan Musolini hususi tren- Halen Münihte bulunan ve Musolini- Diğer taraftan ecnebi heyetler de ma-
le bugün saat 12.30 da Romadan hareket nin muvasalatını bekliyen Jiornale d'İ- nevra sahasına birer birer vasıl olmak
etmiştir. Halk, 1922 senesindenberi ilk talyanın meşhur muharriri Virjinio Gay- tadır. Mareşal Fevzi Çakmağın başkan
defa Avrupada seyahate çıkan Musolini- da, gazetesinin bugünkü sayısında Ber- lığında bulunan Türk heyeü Split'ten 
yi misli görülmemiş bir tezahüratla u- linde yapılacak olan Musolini - Hitler trenle Zağrebe gelmiş ve Zağrebden ma
ğurlam.ıştır. mülakatından bahsederek, bu mülakatın nevra sahasına gitmiştir. Türk heyetini 

Musolini yarın Münibe visıl olacak ve Avrupa sulhunu tehdid edecek mahiyet- Zağreb istasyonunda bizzat Yugoslav bü
bizzat Hitler tarafından karşılanacaktır. te olmıyacağını ve bilakis bu sulhu tak- yük erkanıharbiye reisi General Nediç 
Romadan Münihe kadar, Avusturya top- viye edeceğini yazmaktadır. karşılamıştır. Bir kıt'a asker selam dur
rakları da dahil olmak üzere, bütün de- Bundan başka Sinyor Gayda, İtal- muş ve askeri bando Türk ve Yugoslav 
miryolu güzergahında sıkı emniyet ted- ya ile Almanya arasında askeri ittüak milli marşlarını çalınıştır. 
birleri alınmıştır. Köprüler ve tren yo- ıl _ da' ıkan ·aı tek Mareşal kendisini selamlıyan asken 
!undaki dar geçidler askeri kuvvetler ta- yap acagına ır ç şayı an - ft" ttikt 

zip etmekte, fakat di~r taraftan j}ti kıt'ayı te ış e ~.sonra manevra sa-
rafmdan muhafaza altına alıntnJştır. Mu- hasına hareket etmiştir. 
soliniyi hamil olan katarın istasyonlar- devletin rejimine karşı herhangi bir 
dan geçid saati kat'iyyen gizli tutulmak- tecavüz yapıldığı takdirde Alınan ve 
tadır. İtalyan ordularının otomatikman bir -

Dünya matbuatında türlü türlü müta- leşeceklerini ve müşterek düşmanı e -
lealara yol açan bu seyahatın siyasi e- zeceklerini ilan etmektedir. 

Romanya ve Yunanistan 
Başvekilleri g~liyorlar 

G. Kazım Dirik 
Selanik 
Sergisini 'gezdi 
Selanik 24 - Trakya Umumi Müfetti

şi GeherC\l Kazım Dirik bugün saat 12 ye 
doğru fuara gelerek önce Türk pavyo
nunu gezmiştir. 

Semavi ihtiras adlı romanını bir türlü 
okuyamadım. Kendisi onu pek beğenir
di. Bellci güzeldir; benim hoşuma git -
memesi hiç bir şey üade etmez. Hayatı 
edebiye adlı kitabında topladığı tenkid 
yazılan istifade ile okunabilir. Fena ya
zılmıştır; lüzumsuz uzunluklarla dolu 
cümleleri vardır. Alimaoe bir eda takın
mak ister, tatsız olur. Fakat bu kusurlara 
rağmen kitabda işe yanyacak malumat 
vardır. 

Süzme sözler adı ile üç cild vecize çı· 
k&rdı: karıştınlması kolay kitablar. O 
kadar çok vecizenin hepsi iyı oiamaz; fa
kat hazan göz, düşündürücü satırlara te
sadüf ediyor. Bu da az şey değildir. 

Raif Necdet büyük bir muharrir, de
rin bir mütefekkir değildir ama böyle 
çabucak unutulacak. ölümünden sonra 
kendisi hakkında hiç bir yazı yazılmıya
cak adamlardan da değildi Yalnız Re -
simli kitab'ı, bize Haşim • Yakub Kadri 
neslini tanıtan mecmuayı neşretmiş ol
ması bile minnettarlığımızı kazanması 

için kafi idi. 
-II-

Bazı genç muharrirler bana kitablan -
ııı lutfederlerden onun hakkında bir yazı 
beklediklerini söylüyorlar. Ben de ken
dilerine benim yazılanmı okuyÜp oku • 
ınadıklarmı soruyorum. Çoğu bir satır 

yazımı bile okumadıklannı - gizlemek 
istemelerine rağmen - sözleri ile belli e -
diyorlar. 

Benim yazılarımı okumuyor diye kim
seye kızmağa hakkım. yoktur. Hatta be-

1 J Sabahtan Sabaha : 

e Berlin - Roma 
mihverine karşı 

~ayfa 3 

E 

londra - Paris mihveri/ 
Yuan: Seliın Ragıp Emeç 

N yon anlaşmasına İtalyanın i~ 
tirakini temin için müzakere

ler vukubulduğu bir sırada bazı İtalyan 
bahriyelilerinin Tunusta sebebiyet ver, 
dikleri hadise, Fransanın Romaya karşı 
daha kat'i bir lisan kullanmasını inta~ 

etmiştir. Bu vesileden istifade eden 
Fransa, açık bir dil ile, Frankonun İspan. 
yada kazanacağı galebenin Fransanın a,, 
leyhine bir vaziyet doğurmaması lazım 

geldiğini hatırlatmış ve Şimali Afrika ile 
Fransız anavatan toprakları arasındaki 

münakalenin tehlikeye girmesine muva
fakat edilemiyeceğini bildirmiştir. Bun
dan çıkan mana şudur ki bugün umuml 
bir sıkıntı doğuran vaziyet devam eyle
diği takdirde, Fransa İspanya işlerim~ 
fiili surette müdahaleye mecbur kala· 
cak ve belki bir gün, hududu aşmak mec
buriyeti hasu olacaktır. 

Gelen haberlerden anlaşıldığına göra_ 
bu lisana, İtalyanın yaptığı mukabele 
sert olmamıştır. Maamafih mevcud ibha .. 
mın bugünden yarına zail olması bekle
nemez. Dün sabah erkenden Berliiı.e ha
reket eden M. Musolininin Her Hitlerle 
yapacağı mülakattan sonradır ki vaziyet 
daha ziyade vuzuh kesbedecektir. Berlin 
mülakatının bugünkü şartlar içinde ifa
de ettiği mana ve haiz bulunduğu ehem
miyet azimdir. Gene bu mülakatın neti
cesidir ki İtalya ile Almanyanın İspan
yada takib edegeldikleri siyasetin hangi 
şartlar dahilinde Akdeniz muvazenesile 
telif edileceğini veya böyle bir imkanın 
mevcud olup olmadığını gösterecektir. 
Muhtelif neşriyat, sağdan, soldan vuku
bulan sızıltılar gösteriyordd, İtalya, ge
rek Nyon itilafına iştiraki, gerek İspan
ya meselesindeki vaziyetini, Habeş ilha
kının tanmmasile kayıdlandırmak isti
yor. Bunun ne dereceye kadar doğru ol
duğu bilinemezse de İtalyanın ve onun
la beraber AJmanyanın İspanyadaki hat
tı hareketlerinden rücu için nasıl bir ve
sile bulabilecekleri cidden merak veren 
bir muadeledir. 

Gönüllülerin geri çekilmesinin de mev. 
zuubahsolduğu şu sırada, bu iki dev
letin böyle bir fed~lığa rıza göste

(Devamı 11 inci ıayfada) 

nim bir satın.mı bile okumadığı halde 
kitabını betıim okumamı istiyene de bir 
diyeceğim yoktur. Fakat bahsetmemı ni
çin ister? Çünkü benim yazımı kari o • 
kuyacak; benim - yani o kıymetli mu • 
harririn okumağa tenezzül etmediği ba
yağı gazetecinin makalesine kapılacak o
lan kari onun kıymetli kitabını alacak. 

Bu adamlann kendilerine hürmetleri 
yok! Çünkü okum.ağa tenezzül etmedik· 
leri bir muharririn tavsiyesine. methine 
kapılacak olan karii istiyorlar. Bunu el· 
de etmek için de bana _ yani kıymet ver
mediği adama - kitabını verirken üzerim 
hürmet gösteren cümleler yazıyorlar. 

Nuıııllah Ataç 

Bir ümid 
Ankara, 24 (Hususi) - Hariciye Ve

kili Tevfik Rüştü Aras önümüzdeki gün

lerde İran hariciye nazırı ile birlikte şeh
rimize gelecektir. Misafir nazır Ankara
da üç gün katacaktır. 

teşrinin on yedinci günü şehrimizi ziya
ret edecektir. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano 
Cumhuriyet bayramını takib edecek gün
lerde gelecektir. 

Saat 13.30 da şereflerine fuar komitesi 
tarafından verilen Elen ve Amavudluk 
nazırlarının da hazır bulunduğu mükel
lef bir ziyafette ilk olarak umumi vali 
namına fuar idare meclisi reisi tarafın
dan kıymetli bir nutuk söylenmiş ve bun
da Türk - Elen iktısadi kaynaşmaları ile 
Atatürkün Türk milletine yarattığı en 
büyük hareketlerden hararetle bahsedil
miş ve çok alkışlarunıştır. 

Birbirini koval!yan siyasi davalan zevkle dinliyen yalnız bir memle
ket var. 

Diğer taraftan öğrendiğime göre Yu
nan Başvekili General Metaksas Birinci-

Romen Başvekili B. Tataresko Cum
huriyet bayramında hükumetimizin mi
safiri olarak burada bulunacaktır. 

Cumhuriyet Bayramrnda 2200 izci 
• 

geçid resmine iştirak edecek 
Ankara, 24 (Hususi) - Kültür Bak.an- edilecektir. Vilayetlerden kız izciler ge

lığı bu yıl Cumhuriyet bayra.mı.qda ~ tirilmiyecektir. 

çid törenine iştirak etmek üzere Anka- İzci gönderecek ınektebler şunlardır: 

raya gelecek izciler için bir program ha- Adana, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Sı-
zırlamıştır. Bu program sayesinde izcile- vas muallim mektebleri. 
rin bu yıl daha çok ve mümkün olduğu Adana, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Sı.. 
kadar uzak vilayetlerden gelmeleri temin vas, Afyon , Antalya, Bursa, Denizli, Di
edilmiştir. İzcilerin Ankarayı hiç görme- yarbekir, Galatasaray, Haydarpaşa, İstan
miş talebe arasından seçilmesine dikkat bul erkek, Kabataş, Pertevnıyal, Vefa, 

Buna umumi müfettiş general Kazım 
Dirik tarafından irticalen ve hararetli 
karşılık verilmiştir . -------
Orgeneral Asım Gündüz 
Ankara, 24 (Hususi) - Genel Kurmay 

asbaşkanı Orgeneral Asım Gündüz bu 
sabah şehrimize dönmüştür. 

Gazianteb, İzmir erkek, Kastamonu, 
Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Sam
sun, Yozgad, Trabzon liseleri, Edirne, İz
mir, Konya san'at mek:tebleri. İzmir ti
caret lisesi. 

Geçid resmine her mektepten 46 tale
be iştirak edecektir. Bütün izcilerin ye
kunu 2200 olacaktır. 

- İsviçre! 
Bütün siyasi gerginlikler İsviçre hududlan içinde tatlı tatlı konuşma

lar ve mükellef ziyafetlerle neticeleniyor. Dehhaş silfilıları ile birbirini 
ürkütemiyen devletler silahsız İsviçrenin yemyeşil yamaçlarında kafa 
kafaya verip sinirlerini teskin edebiliyorlar. Ve İsviçre halkı denebilir ki 

dünya politikasının bu müzmin kararsızlığından pek memnundur. Siya .. 
si davalar arttı.kca İsviçre hududlarından frank, isterlin, dolar akıyor. 

Büyük Harbde dört taraftan ateş içinde kalan İsviçre gene aynı vazi
.. e te idi Zengin harb malfilleri, zengin siyaset adam.lan başlarını dinle· 
me.k için İsviçreye iltica ediyorlardı. 

B - gerçi harb yoktur. Fakat öyle bir AVrtıpa, öyle çetin problcme
er i ıntle bocalıyor ki bunl~ halletmek için İsviçre topraklarından baş

bir köşe bulamıyor. Isvi91enin bitaraflığı, sükUneti artık an'ane
vi b r şekil aldı. Orası yeni insanların (arzı mev'ud) u gibi oldu. 

Le .. gölünün yeşil kıyılarında Nyon'da, GCneve'de, Montreux'de s1k 

1 
sık anan diplomatlar günah çıkarmak için vaktile Kudüsü boylıyan 
ş-Ova °'er gibi İsviçre hududlarından geçerken silfilılannı kapıda bırakı-
' or r e ahlfild havası gibi saf olan o memleketten siyasi ihtiraslarım 
·hir z 1sun teskin ederek avdet ediyorlar. Ne olur, üzerinde bir türlü 
uyu madıklan dünya politikasını da o mes'ud memleketin politikasına 
uy u:rmağa çalışsalar! 

Büdıan Cahit 



4 Say& 

Muvaffakiyetler, samimi sevgile 
elde edilir 

bundan sonra gelir. 

, 

Ankaradan Veh-

mesini ögren'llesi 
~e sevgisinde sa
rnimi olması lazım
dır. Muvaffakiyet 

~ 

Hayatm her safhasım kayıd 
i\ltında bulundurmak lazımdır 
Ankara okuyu -

culanmızdan Mus. 
tafa fotoğrafının 

tahlilini istiyor: 
Derin olmıyan 

görüşleri, buluş -
ları teşviklere ka
pılmasına yol a • 
çabilir. Kafasını 
fazla yormak iste
mez. Arkadaşlarına karşı tok sözlü şa
kalarda bulunur. Ü.stii.ne başına dikkat 
ettiği kadar hayatının diğer safhalarını 
da intizam kayıtları altına alması la -
zımdır. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

Lıim • • • • • • • • 
Adres • • • • 

........... 

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

3 - Törene herkes gelebilir. 

Akayın Sonbahar tarifesi 
Akay idaresi, 30 eylUl perşembe akşa

mından itibaren sonbahar tarifesinin 
tatbikine başlıyacaktır. 

·çah.ük-kı.iaö"Y-8 c-afıük. fı-anşan-
bir genç 

Fevzipaşa oku -
y u c u l a r ı m ı z
dan Yıldızın sual
leri de §Unlar: 
1 - Sevilecek mi 

yim. 2 - Arzula • 
rım yerini bula -
cak mı, 3 - Tabia
tim nasıldır? 

1 - Sevmek, se
vilmenin muka • 
bilidir. Ne kadar seviyorsa, o kadar sevi
lecektir. Yalnız sevgi mevzuunu intihap 
ederken taşmamağa dikkat etmelidir. 

2 - Çabuk kızan ve çabuk barışan ha
lile fena kalbli olmadığını anlatıyor. 

3 - Arzuların meydana gelmesi için 
müsbet teşebbüslere lüzum vardır. 

BON POS'l'A~ '. ·ı 

VEFAT 
Akba müesseseleri İstanbul şubesi şe

fi Arifin babası ve Akba sahiplerinden 
Bilalın dayısı Yanyalı İbrahim Hamit 
mesane kanserinden vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün kaldırılacaktır. Mıerhuma 
rahmet diler, ailesine taziyetlerimizi be
yan ederiz. 

Bugün S Q M E R Sinemasında ~-
Buyuk bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan ve Paris n en büyOk lUks,i 

arasında cereyan eden esrarengiz bir aşk entrikasını tasvir eden 

ViCDAN MÜCADELESi 
Oynıyaular: 

Haftanın en gUzel ve alAkabahş filmini görünüz. 

RENEE St. CYR JULES BERR\' 
İlaveten: EKLER JURNAL son dünya havadisleri 

ROSSi'nin 
... 

en son zaferi olan 

KiTARALA~ ÇALARKE~ 
Ahenkdar, başdöndürucn filminde en tallı Vd ı efis şarkılarını söyJiyecektir. 

ÖnümUzdekl Pazartesi akşamı 

SÜMER SİNEMASINDA J 
............................................ ,El 

ARKADAŞ! 

SICAK, RAHAT, TEMiZ 
EMİN, LÜKS, EN 
GÜZEL, REPERTUVARI 
EN ZENGİN SİNEMA: 

1 

lstanb•\lda 

ALEMDAR.--

Hiçbir masraftan çekinilmedi. 

Sah.binin Sesi artistlerinden 

Meşhur FiKRiYE 
Her akşam en yeni ve modern 

şarkılarını 

NOVOTNiDE 

... _ BÜY~ ESER J 
TRAKYA MANEVRALARI 

ve 
YİNE TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER 

HALK KAHRAMANLARI 
. ve • 

JEAN KIEPURA'nın şaheseri 

AŞK GUNEŞi 
)o. MILLl'de devam ediyor. ~ 

Toplantılar : 
Dilsizlerin toplantısı 

Dilsizler ve Sağırlar Cemiyeti idare hty'e
ti arasında ihtilaf çıkmış, bu ihtilaf yüzun -
den de idare hey'etinden bir kısmı ı<.:tifa et
miştir. Dün gece Dilsizler cemiyetinde icı.ue 
hey'cti azalarına vazife taksimi, remiyct dı
şındaki muhalifler hakkında ve cemiyetin i· 
şc yaramaz eşyası hakkında kararlar alın -
mak üzere bir toplantı yapılmış, fakat bu 
sessiz toplantıdan bir netice alınamamıc;tır. 

Sandıkburnunda müsamere 
C. H P. Kocamustafapaşa semt ocağı ta -

rafından bugün Sandıkburnunda parti üye. 
lerine bir müsamere verilecektir. 

Bayan Pittard'ın konfeı·ans1 
Tarih ili.mi Profesör Pittard'ın .-şi l.>ayan 

Pittard tarafından dün Halkevinde bey.ıel
mllel yardım birliği hakkında bir L:onferans 
verilmiştir. Konferans güzide bir samiln l:üt 
lesi tarafından dinlenmiştir. 

Türkiyedeki Hataylılara 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak arazisi dahilinde 

doğmuş olup da, Sancak Statüsünün mer'iyete gireceği 29 teşrinisani 1937 tari
hinde 21 den aşağı yaşda bulunan kimseler, bu statünün 12 nci maddesi ahka
mı mucibiınce, Sancak vatandaşlığını iktisap edebileceklerdir. Bu şartları haiz 

olanlardan Sancak vatandaşllğını iktisap etmek istiyenlerin 29 Teşrinisani 1937 
den itibaren Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. t.3486> c6329> 

~......................................... 
FAZLA .REKLAMA İHTİYAÇ YOK GANGSTERLER ŞAHESERi 

KORSANLAR TRENi 
İstanbulda ilk defa 25 kısım tekmili birden. 

ÖNÜMÜZDEKİ PAZARTESİ matinelerden itibaren 

AL KAZAR Sinemasında 

Bugün ve yarın Bay TEKİN AFRİKADA filminin son günleridir. 

Bugün • iPEK 
sinemasında 

Saat 1 de matine. 

Pek yakında 

IAKABYA 3 FRANCİS FARMER 
Büyük MADY CHR1ST!ANS 

Yıldız JOEL Mc. CREA 

MEŞ'UM KADIN 
Sinemasında Fransızca sözlü f tlmi 

Prenses Bibesco, bu filmin senenin en mükemmel filmi olduğunu beyan etmiştir. 

Yalnız bugUn ve yarın 

SAKARYA 
sinemasında 

lla.veten : YENİ PARAMOUNT 

BARBARA ST ANWYK 1 s T 1 K L A L s A v A s 1 
ve • 

PRESTON FORSTER (Fransızca sözlü ) 
tarafından oynan ... n Aşk ve kahramanlık filin ni görUnUz. 

JURNAL : NYON KONFERANSI ve ( 3) d~kika) 

~, ......... , .................. 'a•y•a•n•ı .. b•a•y•re•t .. ô•.ğ•r•e-tici~b:i~r~f~il=m~·..;::::::::::::::::::::::::::::::~ 
Bu hafta ERKEK KIZ BUyük lüks ve ihtişam ..• 

Kadmların güzelliği •..• 
Zengin tuvaletler . . . . ( LA GARÇONNE) SARAY 
lhtirttslı bir mevzu . . . . Buyuk Fransız filmi. sinemasında 

Görülmemiş bir muvaffakiyetle devam ediyor. I3ı:ış rollerde : MARlE BELL- IIENRY ROLLAN - J ACQUES CA TE-
, _____ .. ____ ._ LAİN - tırıveten FOX JURNAL son dünya havadisleri. 
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Yurdumuzda şayanı memnuniyet 1 

bir nüfus artımı var 
Yurdun bir çok kö

ıelerinde çok çocuk
lu ailelere tesadüf 
edilmektedir. Zaten 

lbir kaç yıldanbem 
nıemleketimizde şa -
yanı dikkat bir nü -
fus nrtımı, bir tena-
6Ül bereketi vardır. 

~uhabirlerimizin za-

Jnan zaman gönder -
dikleri haber ve re -
simler de bunu ba:- oıı 

tiz bir şekilde gös -
termektedir. Nüfus 
artımı devletin ana 

presniplerinden biri- ~~ı .. >-=-"-""'=
dir. Yalnız doğumu 

çoğaltmak değil, doğanı yaşatmak ta bat
lıca vazüelerimiz meyanında bulunmak
tadır. Dercettiğimiz resim Darendede bir 
köylü ailesinin resmidir. Darendeye bir 
saat mesafedeki Aşido köyünde İbrahim 
adında bir köylünün bir anadan doğma 
tam 13 çocuğu vardır. Köylünün bütün 
Çocukları gürbüz ve sıhhatlidir. Resimde 
bu ailenin anası, babası ve çocuklarının 
tam bir düzünesi görülmektedir. 

Altı çocuklu bir nile 
Kütahyada Orman mesaha memuru 

Osman Çınar ailesinin altı çocuğu var -
dır. Aldıkları 1000 kuruş maaşla geçin -
lnek mecburiyetinde olan ve tahsil ça
lında dört çocukları bulunan bu aile 
altı çocuklu annelere kanunen verilme
si lazım gelen elli lira ikramiyenin ken
dilerine verilmesi için alfıkadar makam
lara müracaat etmişlerdir. 

Ccnub'dn nüfus artınu 
Gaziantep (Hususi) - Cenup vilayet

leri en çok doğumlu bir ~ıntaka olarak 
gösterilebilir. Hemen her evde bir aç 

çocuğun neş'eli sesleri iıitilir. Beı altı 
çocuklu aileler ekseriyeti teşkil eder. Se
kiz, on yavTulu aileler çoktur. On beş 
çocuk doğurmuı bir kaç anayı yalnız 

ben, tanıyorum. Maalesef çocuk bakımı
nın ihmal edilmesi, çocukların bir çoğu
nun kaybolmasını intaç etmektedir. Ana
lık hıfzıssıhhası, yavru bakımı iyi bilin
se bu mıntakalarda nüfus, az bir zamanda 
çok fazlalaşır. Bu itibarla Gaziantepte 
bir doğum evinin varlığı çok mühimdir. 
Cenup mıntakasında mevcut yegane do
ğum hastanesi, esasen Anteptedir ve bu, 
doktor Saip Özenin şahsi azmile mey -
dana koyduğu eserdir. Binlerce ameliyat 

yapılan bu hastane, fakirler için de bü
yük bir iltica yeri olmuş ve çocuk vefi
ya tının azalmasında mühim bir rol oy -
namıştır. Geçenlerde sekizinci senei dev
riyesini idrak eden hastaneye gelen, bu
rada doğmuş yavrulardan müteşekkil bü
yük bir grupun hastane erkanının elle
rini öpmesi cidden görülecek bir man -
zara idi. 

KÜÇÜK--ME~ERLERI 
Balıkesir öğretm~ı kadrosu ı Dursunbeyde bir zimmet v:ık'ası 

Balıkesir llk okul öğretmen kadrosu gel- Dursunbey icra memuru ve mahkeme baş 
llıiştır. 17 öğretmen diğer vilayetlere verll-1 kô.tibi Ali Rıza Yıldırımın 864 lirayı zlmme
~1ştır. Bu seneki mezunlardnn İstanbul kız I tine geçirdiği ihbar edllmiş, hakkında tah -
öğretmen okulundan 8, Bursa kız ö~retıııen klkata başlanmıştır. 
Okulundan 7, Edirne kız oğretmen o'<ulun-ı Zimmetine geçirdiği paranın bir kısmı, 
<lan 3, Konya kız öğretmen okulundan ı, İz- kôylulerden telefon parası diye toplanıp ıc
llıir kız oğretmen okulundan ı. İstanbul er- ra kasasına emaneten yatırılan para oldu -
~ek öğretmen okulundan ı. Dnlıkesir erkek ğu söylenmektedir. 
Ohetmcn okulundan ı olmak üzere 22 öğ- Sı~ta bir dispnnser açılıyor 
tctınen de Balıkesir kadrosuna verllmiştlr. Sıvns <Hususi) - Hnlkevl sosyal yardım 

Refahiyede boşanma davaları 
Refahiye (Hususi> - Kazamız mahkeme

ilinde 937 yılının başından bugüne kadar otuz 
bo§nnma davası gorülmüştür. 
Erzlncım mıntakası dahilinde şoscyi yap. 

ln.ak için teahhüde giren Kemahlı Cemal ve
tllen muddet içerisinde tenhhiidiinü ynpa
ln.adığınd::ın hazine tarafından aleyhine altı 
btn liralık bir dava açılmıştır. 

kolu tarafından fakir halkın lhtlyacma arze
dllmek üzere bir dispanser aJılması kararlaş
tırılmıştır. Hazırlıklar ikmal edilmek üze
redir. 

Karaisalıda bir yaralama vak':ısı 
Karalsalının Beynamaz köyünden Musta

fa oğlu İbrahimi ayni köyden Mehmet oğlu 
İbrahim bıçakla iki yerinden ağırca yarala
mıştır. Yaralı memleket hastanesine getiril
miş ve suçlu yakalanmıştır. 

Adanada iki rakı kaçakçısı yakalandı Ualyeye Atatürk heykeli reltzedilecek 
Ad S l b 11 k U d S ılı Ve Balıkestr <Hususi> - Heykeıtrac; Münir ananın a man ey oy n e a ı 

llasan isminde iki kişinin rakı kaçakr.ılığı l~ayrl Ba~eye gitmiş, oraya rekzedllecek 
~aptıkları haber alınmış, mahalllne gidile _ o.an Ataturk heykeli için tetklkat yapmış -
tek bu şahısların hane ve bahçelerinde ya- tır. _ .. 
hu d 200 kil kı i li h Orman kanununa muhalefet eden koyluler .. an arama n o ra ma ne mn -
""· ö u1·· t h t l - ·· clb B:ılıkesir (Hususi) - Kuruca nahiyesinin .. u.s g m u ve a ammur e m ş uzum - . _ _ ~ . 
tesı, ıo kilo şarap ve bunları yapmak için Iklzce koyunden Mehmet o6 lu Ismall ile 
ltuıınnılnn müberrit, inhisarlar munafaza me Yahya oğlu Emin Darıcık ormanından ruh-
ln. l ıı j d 1 t f d ak l"na sntsız odun keserlerken yakalanmışladır. ur ar e an arma ar ara ın an Y a... - Ed. d t• katı ı i 
lak her iki suçlu da mevcuden adliyeye tes- Edi <Hırne te> larcı H grpae telri 

1 11 
k 

llın edllmi tir. rne usus - · · r · s n n Yl ı 
ş kamun ve ocak kongresinin aktı için hazır-

Bahkesirde iki yaralama vak'ası Iıklara başlanmıştır. Malum olduğu üzere bu 
Balıkesir (Hususi) - Cumhuriyet mahal- kongrede halkın ve memleketin mahalli 1h

lesinden İbrahim oğlu Ceiıil, Gi1ndoğan ma- tiyaç ve dllekleri tesblt edllerek vilayet parti 
lıaııesinden Şeref oğlu Siyahettln, Aygoren heyetine sunulmakta, ayni zamand~ oc:ık 
tııahallesinden Etem oğlu kunduracı İh- ve nahiye heyeUeri yeniden seçilme.etedir. 
ilan da Yeşilli clvannda kunduracı Hasan Vllfıyetımlz dahilinde parti tongrelerlnc 
Oğlu İsmalll yarnlamışlardır. teşrinievvel ayı içinde başlanılacaktır. ..... 

Cellid gölünün 
suları denize 
akmıya başladı 
İzmir ( Telefonla) - Cellad gö -

!ünün sulan ü9 gündenberi tamamen 
ana kanala nptedil.m4tir. Bu suretle, 
bir buçuk asırdanberi bu muhite has -
talık aşılayan sular denize akmağa baş
lamıştır. Beş buçuk milyon liraya mal 
olan bu iş, Türk mühendislerinin mu -
vaffakiyetle b~ardıklan en mühim ba
taklık işidir. 

Nafia Vekaleti nehir yatağının tah -
kimine lüzum gösterdiği için burada, 
iki milyon liraya mal olacak bir ilavei 
tesisat yapılınJ.§tır. Bütün bu işler an -
cak 939 senesi Eylfil ayında ilana! edi
lecektir. 

Sağlık ovası adını alan CellAd mınta
kasında bu~ feyezan ve seyllp ihti • 
mali kalınaml§tır. Geniş bir arazi orta
ya çılonıştır. 150 senedenberi sular al
tında kalan bu araziden bereketli ve 
rim elde edileceği muhakkaktır. 

Eskişehirde yaman 
bir hırsız yakalandı 
_ Eskişehir (Hususi) - Burada 13 ev so
yan Afili Mehmet isminde bir hırsız ya
kalanmıştır. Bu hırsız uzun zaman zabı
tadan izini saklamıya muvaffak olmuş, 
nihayet bahçeliklerde otururken etrafı 

abluka edilerek yakalanmıştır. Afili Meh
met yapılan isticvapta suçunu itiraf et
miştir. İzmirde ve Bursada da bir çok 
soygunlar yaptığı anlaşılan Afili Mehmet 
İzmir zabıtası tarafından istenilmiştir. 

Edirne cinayetinin failleri 
yakalandı 

Trakyada yeni ve modern 
köyler yaptırılacak 

Havıanın umu mt g6rlln~rri1 

müdu .. rlu·· ıHi Babaesld-Edirne (Hususi) - Edirnenin bütün Vakıflar umum 6"" 

nahiye ve köylerinde hummalı bir çalış- deki mimar Sinan camiinin 12,000 lira 
ma var. Bu cümleden olarak Havsa na- vererek minaresini yaptırtmıştır. 
hiyesinin orta yerinde bir park yapılma- Lüleburgazdaki mimar Sinan camiinln 
sına karar verilmiştir. Parkın inpatma tamiri için de bu yıl 5000 lira gönderil. 
ait proje hazırlanmıştır. Parkın müna- miştir. 

sip bir yerine diğer. nahiyelerde olduğu Çorlu merkezinde kolordu kumandan-
gibi bir Atatürk anıdı da konacaktır. lığının mükemmel büyük kolordu daire-

Havsa köyü yakında iyi suya kavuşa- si yapıldığı gibi yarım milyon liraya bir 
caktır. Umumi müfettişliğin teşebbiisile hastanenin inşasına devam edilmekte -
köyde bir arteziyen kuyusu açılacaktır. dir. Hastanenin cumhuriyet bayramındı 
Köylü bu sebeble sevinç içindedir. açılacağı kuvvetle ümit olunuyor. 

Köye getirilen cselektör• makinesi Çorludaki evler kiremitlcniyor 
köylünün tohumlarını temizlemektedir. Çorlu (Hususi) - İstanbul - Edir • 
Karaağaçtaki tavukçuluk istasyonun - ne asfalt yolunun Çorluya kadar olan 

da yetiştirilel} cins tavuklardan Havsaya kısmı tamamen ikmal edHrniştir. Çor· 
da gönderilmiştir. Köylü bu tavukların ıu belediyesi yol üzerindeki binaların 
yetiştirilmesi için büyük bir heves gös - sazla kapalı olan damlarının kiremit • 
termekte ve ellerinde mevcut yerli ta - le örtülmesi için emir vermiştir. 
vukların yerini cins tavuklarla doldur- Çot1luda iki sünnet düğünü daha 
maktadır. Havsa bir kaza merkezi olını- yapılacak 

ya namzettir. Çorlu (Hususi) - Korgeneral Salih * Omurtakın himayesinde olmak üzere kay-
Edirne ile İstanbul arasındaki asfalt makam Niyazi Ülkünün teşebbüsile Mar

yolu üzerinde 937, 938 ve 939 yıllarında mara Ereğlisi köyünde yapılan sünnet 
. Ed~~n~ ~:ı-ıususi) -. Çok feci bir .şe- yepyeni bazı köylerin kurulması tekar- düğününde 300 çocuk sünnet ettirilmiş-

~ılde. oldurulen hancı ıl~ karısını.n ı ... ~ - rür etmiştir. Nafıa Vekaleti ile belediye- tir. Düğünde kolordu ve Halkevi bando
t~lerı yak~lanmıştır .. ?ınayet faıllcrı : ler asfalt şosenin geçtiği kasabaların için- !arından başka İstnnbuldan getirtilen bir 
nın ~ısa . b~ ~a~an ıçınde ele geçmesı de istimlak yaparak yolları genişletmekte saz heyeti, hokkabaz ve kukla takımları 
muhitte ıyı bır ıntıba bırakmıştır. devam etmektedirler. bulunmuş, davetlilere etli bulgur plavı, 

Bu hususta polis müdürü Suad Tah- Çorlu, Lüleburgaz, Babaeski gibi ka- balık, üzüm ve meyva ikram edilmiştir. 
sin, baş komiser Cahid ile diğer arka - sahalarda su, elektrik, Halkevleri, otel Havalar müsait olduğu takdirde kı:t
daşlarının gece, gündüz, çalışarak gös- gibi medeni ve kültürel yapılar birbirini zanın diğer köylerinde de böyle iki bü-
terdikleri muvaffakıyet takdirle karşı- takip ediyor. yük sünnet düğünü yapılacaktır. 
lanmıştır. -------
Bir kadm ağaçtan duştu, öldU 
Söğüt (Hususi) - İnhisar nahiyesine 

bağlı Hisarcık köyünden Hüseyin karı -
sı 32 yaşında dört çocuklu Emine ceviz 
ağacından düşmüş ve ölmüştür. 

Kalan lıazası 
Kaymakamlığı 

• 
Orhaneli kaymakamı Hayri Tuncelinde 

yeni teşkil edilen Kalan kazası kayma -
kamlığına tayin edilmiştir. Resimde 
kaymakamla arkadaşları görülmektedit. 
Kaymakam jandarma komutanının ya -
nında duran zattır. 

Sıvasta yeni bir mektep 
yaptırılıyor 

Sıvas (Hususi) -
Sıvas, orta Anado -
lunun mühim bir 
şimendifer merkezi 
olmaktadır. Burada 

yurdun muhtelif yer
lerinden gelen dört 
hat birleşmektedir . 

Son aylarda işleme
ğe başlıyan Malatya, 

Sıvas hattı cumhu -
riyet bayramında 

Diveriğe kadar uza
yacaktır. Gelecek yıl 
haziranda da Sıvas~ 

Erzincan hattı açılacak ve bu suretle 
Sıvas daha geniş bir inkişafa mazhar o
lacaktır. 

..,-ıvas valisi Nazmı Toker 

Merkezde 47 bin lira sarfedilerek Ata· 
türk okulu inşa edilmekte, her sene ye
ni yeni mektepler açılmaktadır. Bu sene
ki kadroya beş muallim ilave olunmuş
tur. 

San'atlnr evi 

Pazar Ola Hasan Bey D iyor ki : 

Bir yandan Sıvastan dört kola demir 
yolu uzanırken bir yandan da sınai hare
ketler de başlamıştır. Büyük cer atelyesi 
ile çimento fabrikası inşa edildikten son
ra Sıvas daha yeni bir çehre nlacaktır. 

Bayındırlık faaliyeti alabildiğine ilerle
mektedir. Yeni yeni köprüler kurulmakta, 
menfezler açılmakta, yollar genişletilip 
<~Üzene konulmakta, köy, şehir ve kasa
balar birbirine bağlanmaktadır. 

Hususi idarenin faal bir müessesesi olan 
san'atlar evinde önümüzdeki ders yılın· 
dan itibaren yapıcılık ve halı boyama 
atelycleri de çalışmağa başhyacaktır. 

- Hasan Bey m~sele şeh

tin eski derdlerinden ibir idi. 
... Nihayet belediye şiddetli 

bir kararla bunun önüne geç
meğe karar vermiş .. 

... Yağlara hile karıştıran
ların dükkanları kapatılacak
mı~. 

Hasan Bey - Desene İs
t anbulda yağcı dük.kanı kal
nuyacakl 

Kliltürel durum 

Sıvasta lise, erkek muallim mektebi 
ve kız orta mektebinden başka dokuz 
kadaı' da ilk mektep mevcuttur. Vilayet 
dahilinde 170 ilk mektep ve bunlarda 
çalışan 220 muallim ve buralara devam 
eden on iki bin talebe vardır. Her sene 
bu mekteplere fazla tehacüm olmakta, 
talebelerden hiç biri mektepsiz bırak.ıl
mıyarak yerle~tirilmektedir. 

Bugün bu işlerle vali Nazmi Toker çok 
yakmd:ın alfikadat olmaktadır. 

Spor bölgesi başkanlığı 
Her fırsatta rrtt·mlekct işleri ile canla 

başla uğraşarak verimli çalışmalar gös
teren kıymetli valimiz Nazmi Toker spor 
bölgesi başkanlığını da üzerine almıştır. 

Ziraat Ban~ası şube açı)·or 
Ankara, (Hususi) - Ziraat Bankası 

Çapakçurda bir şube açmağıı. karar ver
miştir. 

Güleç Selanik sergisini ziyaretten sonra 
dün burava ızelmistir. İzmir valisi VuJ.a. 



• Sa1fa 

23 yaşmdaki Şükrü 40 yaşmdaki_ 
sevgilisini neye vurmuş? 

Evvelki gün 
Kumkapıda Virji
ni dokuz yerinden 
yaralıyan Şükrü 

dün adliyeye gö
türülmüştür. Suç
lu birinci sorgu 
hakiminin huzu
runa çıkanlmış, 

yapılan sorgusu 
neticesinde tev~ 
fine karar veril-
miştir. Sevgilin Virjim 
Şükrü, hadiseye vuran ŞükTü. 

Virjinin tahriki sebeb olduğunu iddia e
derek, şunları söylemektedir: 

- 7 aydanberi Virjini ile birlikte ya
şıyorduk.. Sevişiyorduk, evlenecektik.. 
Bu maksadla, memleketim olan Çorluya 
gittik .. Bir müddet sonra, annemi göre
ceğim geldi diyerek, tekrar İstanbula 
dönmek istedi.. Kabul ettim, döndük ... 
Ben onun için daha nelere katlanmadım 
ki.. İş Bankasındaki tahsildarbğımdan 
bile oldum. Daha geçenlerde Fatih par
kında öpüşürken bizi yakaladılar, hakkı

mızda zabıt tutuldu. Bundan dolayı mah
kemede de, 17 gün hapse mahkum olduk. 
Bütün bunlara karşılık, İstanbula dön
dükten sonra benden yüz çevirdi.. Ana, 
kız hem benim paramla geçiniyorlardı, 
"°JJl de beni eve sokmuyorlardı .. Üstelik, 
evlerine başka erkekler de girip çıkar
mış.. Ayrılmaya karar verdim.. Evvelki 
akşam, bu maksadla ~vlerine gittim, 
kendisine: 

- Ben, seninle ayrılmaktan başka çı

kar yol bulamadım .. Size çok iyiliğim do
kundu, fakat fazla bir şey istemem, ge
çende sana verdiğim 80 lira ile ufak tefek 
eşyamı iade edin, dedim. 

Bu söz üzerine Virjini ağzını açtı, çir
kin küfürler savurdu. Dışarı çıkınca da: 

- Haydi, seninle kozumuzu pay ede
lim, istersen beni vur diye, tahrik etti. 
Şuurumu ka,Ybetmiştim. Elime geçirdi
ğim bir usturayla vurdum onu .. 

Kadmh içkili Alem yapan 
mevkuflar mahkemede 

Kendisine emniyet edilen mahktimla
tın otomobil ile şehir dahilinde gezme
lerine müsaade ve eğlencelerine iştirak 

etmek suretiyle emniyeti suiistimalden 
maznun adliye j_andarma karakol komu
tanı Ali onbaşı ile jandarma Ahmedin 
duruşmalanna Asliye birinci ceza mah
kemesinde dün başlanılmıştır. 

Dünkü celsede suçlulara hadisenin ne 
tekilde olduğu sorulmuştur. Gerek Ali 

onbaşı, gerekse jandarma Ahmed böyle 
bir hadiseden bihaber olduklarını söy~ 
yerek, kendilerine imad olunan suçu 
reddetmişlerdir. Dinlenilen phidlerden, 
mevkuf Salim ise, mahkemede ilk tah
ldkat sırasındaki ifadesini tekrarlıyarak: 

.. .. . 

- Bir gün Ömer, Remzi ve Hüseyin, 
herhangi bir i~ için tevkifhaneden adli
yeye gönderilmişlerdi. Bunların adliye
deki işleri bittikten sonra, aşağıda mer
diven altındaki j$ldarnıa karakoluna 
"Önderilmişler ve orada Ali onbaşı ile 
oeraber bir müddet oturup eğlenmişler. 

1 Sonra da, onbapruıı emriyle mevkuflar 

1 

bir taksi ile gezdirilmi.şler. Bu arada 
dostlan olan Neriman ve Mükerreme gi
derek, önce orada oturmuşlar, sonra da 
benim metresim Nigara uğramışlar. Böy
lece yanlarına kadınları da alarak Top-
kapıda bir dutluğa, müteakiben Edime
kapı taraflarına gidip, akşama kadar do.. 
laşmışlar.. Bunlan, tevkifhaneye dönüş
lerinde, çok sarhoş bir halde olan Koca 
Hüseyinin itiraflarile öğrendik .. Jandar
ma Ahmed bütün bu gezip tozma eana
sında, mevkuflara refakat etmiş ... 

Katilden 10 sene mahkum olan Koca 
Hüseyin ise, mahkemede bunları inlli 
etmiş ve eski ifadesinden rücu eyle
miştir .. 
Duruşma, gelmiyen diğer fahidlerin 

celbi için başka bir güne bırakılmıştır. 

Bir suçlu idam 
talebile Ağırcezaya 

sevkedildi 
Bir müddet evvel Feri.köyde üvey kızı 

Remziyeyi bıçaklıyarak öldüren ömer 
Tiril adliyeye verilerek tevkif olunmuş
tu. Suçlu hakkındaki ilk tahkikat hita
ma ermiştir. Yapılan tahkikatın netice
ı;inde, Ömerin üvey kızını ıuurlu olarak 
vurduğu sabit olmuştur. Buna göre, müd
deiumumilik suçlunun, Ceza kanununun 
450 inci maddesinin 3 üncü bendine tev
fikan muhakeme edilmek talebiyle suç
luyu, Ağırceza mahi.emesine vermiştir. 

Ömerin duruşmasına yakında başlana

caktır. Bu madde idam cezasını ihtiva 
etmektedir. 

Bir hırsız cUrmUmeşhud halinde 
yakalandı mahkOm oldu 

Son zamanlarda Yedikule civarında 

birçok hırsızlık vak'aları görülüyordu. 
Halk, bu vak'aların faili olarak ayni 
semtte oturan Nurettin oğlu Kenan is
minde bir bahçıvandan şikayet ediyor
lardı. Ancak, ortada bir delil mevcud ol
madığından bahçıvan hakkında kanuni 
takibat yapılamıyordu. Kenan iki gün ev
vel Yorginin bahçesinden bir gömlek 
çaldıktan sonra, ayni yerde oturan Ne
vart isminde bir kadının da kilimini a
şıracağı sırada cümıürneşhud halinde 
yakalanmıştır. 

Suçlu derhal adliyeye verilerek, Sul
tanahmed 3 üncü sulh cezada duruşması 
yapılmış, J ay 20 gün hapse mahkum olu
narak, tevkifhaneye gönderilmiştir. 

CONULISLERI 
0Deg anntJllk 
Hakikaten güç 
Bir aan'attir 
İstanbulun merkeze epeyce \~2'al. semt

lerinden blrlnde oturan bir kadın okuyu
cum bana halli güç bir mesc!cden bah -
ledlyor ve dl7or ti: 

- • Epe7ce uzun mliddettenberl evliy
dim. Ve çok ınea'uttunı. F::ı.kat geçenlerde 
kocamın eskl karısından olan çocukları 
bize geldiler. Benim çocui;uın yoktu, ko
camın çocuklarına dört elle sarıldım. 

)faalese! emettm boşa gitti, kendi anne. 
!erinin yanında ihmale u~ranuşlardı, nh. 
laıtları bozulmu,ıu, iyi bir yola geUrllme
Jerl mumkün olmadı, b\r gün kocama şi
kliyet edecek olmuştum. Derhal çocuiün
rının müdafaasını ele aldı ve o vakitten
berl de Q<>Cutlar beni hJ\; dinlemn oldu
lar. Evim artık bir cehennem ..• 

* Bu genç tadın idaresi gerçekten müş-
lfil blr vaziyet karşı~n:dadır. Bununla 
beraber ümidi kayoetmlyc de gelmez. 
Kendlslne herşeyden evvel bir babanın 
çocuklarını hatta haksız vn lyetJerlnde 
dahi olsa müdafaa etmesinin tabii blr 
histen ileri ıeldlğlni soyllyeyim. Demek 

ki kadın ne pahasına olursa olsun hiç 
bir zaman çocuklar hakkında şikayette 
bulunmıyacaktır. Zira aksi halde evvela 
babanın bu tabii hiasinl tahrik etmiş. son
ra onun müdafaaaı karşısında lnclnmlf 
nihayet te çocuklann çoeukluk kinini 
kurcalamış olacaktır. Mesele çocukları 

tikayeti mucip olacak vazlyetıerln<len cı

tarmaktadır. Onları taUı dille, güler yüz
le ve menfaat Ue lte:ıdini~~ b:tğlayınız. 

Yaşlarına göre bir mendil, bir iskarpin, 
bir çikolata kırılmaz bir bağ :f' :ıkil eder. 
Her şey kadının zeklsmın de:ecesine ta
bidir. üvey annelik hakikaten güç bir 1 
san'attlr. Fakat ben bu san':ıti mukenı
melen başaranlardan çotum: blHrlm. Ht>le 
ba.kınız bu dakikada lÇlermden birisini 
hatırlıyorum. Bizzat çocuk sahibi .ııına -
sına rağmen başka evde büyüyen h9.ya
tını kazanmış bir üvey ~cuğunu kcr.c'll 
slne o derece bağlanmıştı ki, bu çocuk 30 
yaşında koca bir adam olmasına r,1f.emen 
a.rasıra uvey anne!dne uğranıa~tan, elini 
1 mekten, onunla konuşmaktan zevk 
duyardı ve ona canne• değil, abla cftye 
hitap ederdi. Sizin üvey çoc•Jklarını:mn 
yaşlarını bilmiyorum, fakat unutmayınız 
bazan, hattl ekseriya annelik değıl ab. 
lalık yapmak lizımdır. 

TEYZE 

IOM POB'I& 

Bir tane daha 
- 'O'st çenenizden 

altı, alt çenenizden 
de yedi diş çekece
ğim. 

- Yekunu on ü~ 
~tar, olmaz.. beı 

on üçün uğursuzlu
ğuna inanırım.. ().. 
nun için ya alttan, 

Yarısı 
İki kollunun oğ~ 

tek kollunun oğlt> 
na söyledi: 

- Sen her haldf 
benim yediğim daı 

yağın yarısını yer' 
sin .. 

- Niye? 

- Baban tek kol-

ya üstten bir diş da- 100 metre birinci.!i evlmdiği gün - Ben haluızdım, kocam bana hak- lu, benim babnıns& 
ha çek! koltuk merasiminde.. lı.!ın; dedi, ben de baTl§tım. 
------------------~~~--------~------------------~~- -----------------~ ----iki kollu! 

- Şu Diyojen tk olu.t" yalancılardan 
değilmiş. Biraz evvel bana cbir a -
d4m anyorum• demi§ti. 

Ne çabuk 
Kadın söyledi: 
- Haberin var mı kocacı

ğım, yann benim doğduğunı 
gün. 

- Ya, öyle mi? 
- Bana bir yüzük hediye 

edersin değil mi? 
- Üç ay evvel gene doğdu

ğun gün .diye bir bilezik almış 
tun. 

- Ya kocacığım, meğer gün 
ler ne çabuk geçiyormuş. 

Lokantada 
- Karşımızda oturan seni 

nerede ise gözlerile yiyecek! 
- Amma obur şeymiş, beş 

kah yemek yedi de doymadı 
ha! 

blag1111 
Ev sahibi bahçedeki köpek itulübesi

nin yanı başına bir sandalye koymuş, 
oturuyordu; komşusu gördü: 

- Orada ne yapıyorsun? 
- Eve bekçilik yapıyorum. 
- Köpek nerede? 
- Bugün onun izin günü!.. 

Küçük Doğanı ablasına eman(•t edip 
sokağa çıkmışlardı. Döndükleri ;.·amnn 
sordular: 

- Nasıl bizı yokken Doğana annelik 
ett'in mi? 

- Ettim. Hem tam manasıle annelik 
edebilmiş olmak için üç defa da d5v • 
düm. 

- Bir film alana bedava banyo, diye 

ilin koymuşsunuz .. Filmi aldık; ban

yo dairesini gösteriniz de banyoları

mızı da yapıp gidelim. 

.!fil dlleaclSI 
Aşık, sevgilisinin evine geldi. Arka

sında yırtık pırtık bir elbise vardı. Sev· 
gilisi şaşırdı: 

- Bu ne kılık, dilenciye benzemiş 
sin.. 

- Benzemiş miyim? 
- Evet! 
- Öyleyse iyi; ben aşkınızı dilenın= 

ye gelıniştim de .. 

FUla gldlJOr 
Anası, kızına darıldı: 

- O, yanımızdaki eve taşınan deli
kanlı seni otomobil gezintisine çağırdı 
ha! 

Evet anne. 
- Artık fazla gidiyor. 
- Evet anne, saatte yüz yirmi kilo-

metre! .. 

- Meğer insanların da bizim gibi güzel 
olanlan varfm§. 

, . . 

- Eviniz nerede söyleyin sizi götü.
Teceğim. 

- Şanghayda! .. 

-·- -····------·----
Toı .. a llestl•er 

- Bay komiser yolumu kestiler, ben
den para istediler .. 

- Hırsızlar mı? 

Hayır, alacaklılar. 

#WW 

Kasıl alarma 
Bayan, yeni hizmetciye sordu: 
- Ütünün sıcak yahud da soğilk ol

duğunu nasıl anlarsın? 

- Çamaşırın üzerine bırak1nm. Ça
maşır yanarsa sıcak demektir. 

KePf 
Sarhoş gece sallana sallana yürüyor-

du. Ayık baktı .. sarhoş sordu; 
-- Ne bakıyorsun? 
- Bir şey keşfettim de. 
- Ne keşfettin? 

- Ciddiyetin alkolde muhafaza edi-
lemiyeceğinil 

- Maatteessüf yanıma para aıma

ml§ım. 

- Maatteessüf boks şampiyonuntı 
otonwbilime almış bulundum. 

Adamma göre 
İki kadın karşılaştılar: 
- Bugün ne kadar gazel 

-sin! 
- Bir güzellik enstitüsilnl 

uğradım da .. 
- Ne verdin? 
- On lira! 
- Ucuz. 
- Niye? 
- Ben bir Jira ver ir..:ern ye 

tişecektir .. 

Doğru 
- Necatiyi nasıl buluyot~ 

sun? .. 
- Budalanın biri!. 
- Benimle evlenmek islC" 

di. 
- Doğru söylememiş 

yim? 

Tabaaa kanıt 
- Siz tabancanın ilk patladığını g[Jf' 

müşsünüz. 

- Evet gördüm. 
- Ne kadar uzakta idiniz? 
-- Ancak yirmi beş metre. 
- Ya sonra ne oldu? 
- Arkadan bir defa daha pa:hdı ı-

rna ses kulağıma hafif geldi, ben bet 
yüz metre kadar uzakta idim de .. , 

#WW 

Tıııl'lr 
Hizmetcinizin bacaklannı ırarll" 

vay kesmiş öyle mi? 
- Evet, Ç<>k müteessir o1dwn. 
-!!! 
- Bundan sonra benim şapka ıarı?11' 

giydiremiyecek, kocamın paltosunu tlr 
tamıyacak! 

- Şimdiye kadar size hiç kimse iıô"• 
o.şk etmedi mi? . 
- Telefonda biri ildm aşk etmişt'
Fak at sonra.dan öğrendim, yanlı§ 111'" 
marcı ç·ev irmi§! 



Bul Kumar Pariste bir 
Türk pehlivanını yendi 

Burada paçavraya dlinen Amerllıan boğa•ını 
Fran•ız razetelerl niçin methedlgorlar? 

Parisin g{lret m.ev
limi girmiı ve btlyflk 
serbest lill'efler bat
Iamııtır. İlk akpm 
7apılan m.üaa\>aka.o 
tarda Fransız De,ıan. 
Polonyalı Nowinayı. 
Amerikalı Bul ltıP 
,nıar Türk Mehmed 
Arifi mallt\b etmif. 
tir. 

Bul Kumar bir Od 
ay evvel İstanbul& 
plan ve 1eri halinde 
Müllyime tl9 defa 
Jellilip pm.p11onluk 
kemerini taptuu 
pehlivandır. 

Franm gazeteleri 
bu bol•lıl• pek heı 
ıre1 eden Ameriblı11 
her nedense pek mM. 
hetmektedirler ve Dr 

fer (1) iD1 cytlbU 
'5hreUne parlak bb 
ayfa daha ilAw ettb 
fe)dincle bydetmek-

ltcpıaıa açı&an anaclm& hmt. C1TC11aımafbm. 1d ~ Jcavbecln bh ltucı" ricucluda lzaime dOOn& tedirler. Dtglcm. NotoaMI ~ llhu 
flU"arlandlfJım ~ glSrdflm Bu da tabii ileride yapaealt m.ıçler ipte Juıi d•nıpklı delilM - ki btme bu 

cBif' ciftat/et eberiua cfahcı 1 yaşına yaklapn.esına rajma pnç ve .JanmıştL Müzayedefe birçok kimseler için rekllm olsmı dl19 7aphyor. muhakkaktır - pek prclm çöpten Wr •· 
büfl'lk cma11etleN te~ ,güzel bir kansı, Enmköyünde muhte- iştirak etmifti ama bilhassa Hüsnü BeJ Mehmed Arif lmıindeki TQrJdl yakı- dam oldutu anlaph7or. 
düm eder.. şem bir köşkü vardı. ve diğer üç kişi en fazla hevesli görü- nen tanımıyoruz. Sadece bir iki seneden- Ne ise profesyonel gür.., bizde de ya· 

-Fratım darbtmllell· İlk tahkikata nazaran hldisenin ;nenler içinde i4iler. O gün müzayede beri ismine tesadilf ediyoruz. Geçen 1e- vq yavq yohma IİriJOl'· Bir iki R11e 
,intihar olduğunda fiiphe yoktQ.. tam neticelenecek iken bedesten mü· ne Paristen bir iki galebe haberi pldi sonra elbette blrbf tane hakiki Türk 

cValide Sultanın Gerdanlığı• vak'ası İhtiyar ızı,abeyncl kiltüpb•neshıde saj dürlüğünün sebebi anlaşılmıyan bir Sonra bunu maiJObiyetler takib etti. pehlivanı oraya da baslan verip...ortablı 
Rıdvan Sadullahın (•)fen büyük mu- şakağı bir kurşunla delinmit olarak bu- emri ıile tehir edilmişti. Bu tehir keyfi- Mamafih Amerikan bofuınm önünde kasıp kavurur. 
vaffakıyetlerinden biridir. İnsan zeki- Iunmuştu. Yanında ölümünün sebeble-lyeti de halkın allkasını büsbütün artır- a k 12 d k.1ka mukavemet edebildiif Yukandaki resim Deglan _ Nowina 
sının ne harikuladelikler yaratabilece- rini anlatan kısa bir mektup bırakmış- .mıştı. anca it'baa alınacak olursa ve gu"r,_ maçından bir sahneyi göstermektedir. 
w • • b b k' da ·· d- H ~·1 • t Zahir 1 d hi b' · tab'~ H" .. B · karısı N u ~- nazarı ı ra -s 

~ı~uwa p~ ~~L ~m~ee çırNn ~ ~u ey~ ~~~-----------------------------ma gelişte ona daha az eazib olmakla lik bulunmamakla beraber gazetelerin teşviki ile bu işin üzerine bu kadar düş-
beraber (zeka düellosu) denmesinin yazılarında müphem, fakat kuvvetli tüğü söyleniyordu ve meselenin en ga- aldırmıyacak, dadının, yahud aşcının - Pe~ ~mavi gözlü~ii adam u-
daha doğru olacağını düşünürüm. Bir- .şüphelerin izleri görünüyordu. rib noktası da şu idi: Müzayedenin te- kapıyı açmasını bekliyecektik. çarak gınn~ !a ... Bu herif ne oldu? 
birini tak.ib eden korkunç, esrarlı, şa· Bu şüpheler oldukça mantıki birkaç hir edildiği tarih intihar hadisesini ta- Tüyler ürpertici bir kadın çığhğı ile - Ne bileyım ben? Sonra anlarız, 

, yanı hayret hadiseler ortasında cinayet esasa dayanıyordu. kib edecek olan günden bir gjin sonra- yerlerimizden fırladık. ()da kapwna daha ~- ·· Sen bana yardım et de şu 
için yarahlmış ala~ldiğine geniış bir 1 - Yetmiş yaşındaki müntehir 30 sı idi. Yani Hüsnü Bey kat'I satışın ya- Rıdvan Sadullabtan daha yakın oldu- yaraya hır bakayım ... _ _ _ . 
zekirun hakikat ve adi.let &§ığı daha yaşında ve çok güzel bir kadınla evli pılacağı günden iki gün evvel :.tütüp- ium için koridora ilk atılan ben oldum. Kadını beraberce yuzustu çevird~k. 
üstün bir zekl ile çarpışması ..• Granit- ~di. Güzelliği büyük bir semtte meş- hanesinde ölü olarak buluı:ımll§tu. Böy- Sokak kap1S1Dl bulup açmak iki sanı- Rıdvan Sadullah yarayı gözden geçır
ten bir irade ile çelik kadar sert bir l- hur olan bu kadının kendi yaşında bir le iken ölüme intihar deniyordu. Buna yeden fazla sürmedi. Kapının açılan di. Nabzını dinledi. 
aib manzumesi karşı karşıya ... En he- yeğeni vardı ki Erenköyündeki ltöşke imkin var mı idi? kanadını henüz aralamıştım ki müva- - Yaşıyacak, dedi Yara büyük. fa-
sabh hareket, en şaşırtıcı kurnazlık ve sık sık geliyordu. Hadise gecesi de . zenesini kaybeden bir insan vücudü- kat tehlikeli değil Hemen bir otomo-
en aldatıcı riya ile silahlanan fenalığın köşkte misafirdi: · - 2 - pün üzerime doğru yuvarlandığını bil çağırt ... En yakın hastaneye nakle-

. her türlü karanlığı aydınlatan adilet 2 - Hüsnü Bey iradeli, azimkir ve d .. ı. ...... tle gördüm. Seri bir hareketle ku- delim. Benim için söylersin. Hesabıma 
güneşine üinıharbi... bilhassa Müslüman bir adam olarak ta- Mavi p.lii)di adam ~arak düpnesine tmkAn bırakma- yatırsınlar. 

Bugün aradan seneler geçmesine raj- nınmıştı. Böyle bir adamın cyaşamak- . . dun. Kapıcıya bir otomobil çağırtmak ve 
men bu vak'ayı yazmak üzere kalemi tan bıktım, ölümümden hiç !timse Saat sabahın dokuzu ıdi. Rıdvan Sa- Bu bir kadındı. Siyahlar giyinmiş bir bununla kadını bir hastaneye natıet
elime aldığım zaman içimde aynı iir- mes'ul değildir• diye bir mektub hıra- dullah ile kahvalt~ hen~z ~p~ış- kadın ... Korkudan büyüyen gözleri ile mek on dakikadan fazla sünnedL Der
pertiyi duyuyor, ~ıpkı ~.müthiş .çarpış- karak kaf~ bir tabanca sıkması !ı~ Ona g~7.etelerın. ~enkoy hidısesi bir saniye yüzüme baktı. Ancak duya- hal ilk tedavi yapıldı. Yara temtumdi 
maya şahid oldugum günlerdeki heye- hayli garibdi. . .. .. .. .. . ıçın ve~eri tafsı~atı. ?kuyor_?~ bildiğim bir sesle dudakları titreye ve dikildi. Hastane operatPrü de Rıd· 
~ ile sarsılıyorum. ~ - En ~~tli esas ~çuncusu idi. ~ullah hiç .. ~ w ~ dinliyor gozük- titreye mmldandı: van Sadullahın fikrinde idL ÖUlm teh-

Muntehir Husnu Bey o gunlerde San- muyordu. Kopegı Aslanı kızdınnakla · özlüklü dam Be- ilkesi yoktu. Yara on gün zarfında ka-
BIBINd KISDI dal Bedesteninde satılacak olan tarihi meşguldü. Biraz ~nra bundan bıkarak ku Odur, z:ıavi g a ... panabilirdi Fakat iki üç gün mutlak 

kıymeti haiz bazı eşyaları. ya.jından Samsundan sureti mahsusada getırtti- ni rta~. . . bir istirahat Uzımdı. 'Oç günden evvel 
- 1 - allkadardı. Bu eşyalar Kevser Hanım ği nefis tütünden bir sigara sarmıya Sonra gizlermı ~ ba~ kadınla kol)nşml\k imkinı yoktu. 

intihar dna et mi• isimli zengin bir kadının Boğaziçindeki başladı. (•) Yak~L Başını geriye dojru Rıdvan SaduJJahın wı d~yd~ _ Geri döndüğqm zaman Rıdvan Sa· 
mı, 1 • yalısının eşyaları idi. Kevser Hanıma, bırakarak g~zle~ yan ~apalı, d~nla- - Yaralı ... Vumu.qlar ••• !~riv~ dullahı bıraktığım yerde, kadının biz-

Eski Mabeyncilerden Selinikli Hüs- babası Abdülınuttalib Beyden kalmış- rı tavana dogr_u oflemege başladı. Kalk- ~~ar ... Ce.vad F~~ o ıçe g de kalan el çantasını karıŞtınrken bul· 
nü Beyin intiharı haberi İstanbul mat- tı. tığımızdanberi 0 . ~dar çok sigara iç- tür. Ben şımdi geliy .. dum. Vaziyeti anlattım: 
buatında Adeta misli görülmemiş bir .. Yıldız ~ağmasına ismi karışan ~~ ~.işti .. ki odanın ıçinde Adeta göz gözü , Böyfe . söyllyerek. aşagı, apartıman _ Ali! dedL 

.. "lt" k t B hab re k'mse dulmuttalıb Beyi bir zamanlar bütun gormuyordu. kapısına men merdivenlere atıldı. _ • 
~-aku ·otpa~şrdL Hu.. ~ eBe 

1
• k- İstanbul tanırdı. İşte bu Abdülmutta· Sabah gazetelerinin ikisini okuyup Kadını kucakladun. Oturma 008.sına ~nra el çantasını göstererek ili\·e 

ı&WUuu ıs emıyo u. usnu y ~ a . . . . Ü .. .. .. .. 1' • ettı · 
tile karışmış olduğu birtakım siyasi me- lib Bey aynı zamanda müntehir Hüsnü bıtırmıştım. çuncusunu e ıme .dmıya götürerek bir sedire yatırdım. Ve ruı- · .. . . . . 
seleler doJayısile çok meşhur bir 8 • B~yin kayınpederi o:uyordu. Yani Hüs- baz~rlan~ telefon çaldı. Ben ~?tun. cak ~ mman Rıdvan ~ahın ha~ll - ~uvıyeüni anla~cak hi~blr .şey 
damd •-- · ı·gı" · d"ll d t d 70 nu beyin genç ve guzel karısı Abdül- Polıs mudurıyetinden telefon edılıyor- oldugunu anladım, ellenm ve üstüm yok. İkı on liralık kigıt para ile bıru 

L ~gın ı ı ere es an ı • bo kluk b' ·· .. anahtar Boğa ·ç1 · muttalib Beyin kızlarından birisi, ya- du. Cinayet masası serkomiseri O::ıma- başım kan içinde kalmıştL Kadını sır- zu , ır suru . , . zı. 
(•) Blclftll ........... De ~ataınuUB hsının eşyalarını satan Kevser Hanımın nın sesini duydum. Rıdvan Sadullahın tından sol küreğinin üstünden bıçakla vapurlarına mahsus bir avdet blletı, hır 
~ l8llflllllnlsln • bararet11 .. ne- da kardeşi idi. Abdülınuttalib Bey ö- evde olup olmadığını soruyordu. Eren- vunnu'şıardı. ruj tüpü, ve bir de pudralık ... 
.._ rutlar. W... de ıueteeı ldJk. Çok !ürken Erenköyündeki köşkünü Hüs- köy hadisesinin tahkikatı kendisine ha- Oldukça güzel bir kadındL 30-35 yaş- - Peki ama bu kadın kimdir? Bura
~~...,.~· eldordatandan ıue· nü Beyin karısı Nazana, Boğaziçindeki vale edilmişti. Mahalli vak'aya gitme- lannda kadar go·züküyordu. Siyah saç- ya niçin geliyordu, neden öldürmek is
-· ura snkl .,,... 1&1111 a. Benim sfbl .. .. d 11 h • l .. .. k • • • • t dil ') 
• ._ abl&a ..,_.... fnblide meraklı ldL yalısını da obur kızı Kevsere bırak- den Sa u a 1 e gpruşme ıstıyordu. Iı idı. Çok sadeJ sıyah renkte bir elbise e er· 
Conan DeJWtn. Morlıl Liltlq'an, Eclpr mıştı. Ve işte şimdi Kevser Hanım Bo- Cinayet masası serkomiseri Osman, ve siyah hasır bir şapka giymişti, - Meçhul ... 
v.uu•a 8lerlertnl ek1mlalda ~n .._ ğaziçindeki yalının eşyalarını satıyor- Rıdvan Sadullahın Maçkadaki muhte- Rıdvan Sadullah geri d-nmesi u- - Yukanki katlara çıktınız mı! 
-.k btanbal sabdua erkhı De c1Gll& ol rt b' · d - ın O 

•P du. şem apa ımanmın ızım otur ugumuz .. ed" • - Hiç kimse bir şey görmemiş ... Ya-
.... m.....,..e onlara prduna kadarı .k. . kat d k .. _1 . t . zun surm ı. 
llede4L Rldftft Sadullah nadJr denecek bir Abdülmuttalib Beyin Yıldız yağma- ı ıncı .~ ~en ÇO .~oru en zıyare cı- _ K b k d dan başka kimse- hancı kimse yok. 
.eki •hlbldlr. llarDmlide Mr nlfam nuan sında ele geçirdiği tarihi bir gerdanlı- lerden bırı~ır. Bu .. ıtıbarla Sadullaha . . af1~1 d.~8: em'ş dedi Ga- Birkaç dakika dü.şündü, sonra: 
ardır. En mefbur polis memurlannı ıün- ğın hikayesi ötedenberi kulaktan kula- sormıya luzum gormeden kendisini n.ı~ ıçe~ gır'b~ nn 1 

' • - Gazeteleri okumıya devam et, Ce-
leree diqindiren nruammalar ona ıöre iki ğa söylenir dururdu. Bu gerdanlık Ab- lieklediğimizi söyledim. rı ' pe ~arı · . .. .. .. vad Fehmi, dedi, bu muammanın anah· 
it dakikada balledlverditl birer mesele ol- dülm tt l"b B . ..1.. .. d Telefonu kapıyarak yerime "'enüz - Peki ama, ya mavı gozluklu a- tar b' liba Ere k"' L~di • ..., n kudreti De sabıta erkim arasında u a ı eyın o umun en sonra .. .. .. . . . . .. .. • . mı ıze ga gene n oy m& -

........... _ b.ıı.--A k .meydana çıkmamıştı. Vasiyetnamede donmuştum ki kapı zılımn ustuste hır dam... sesi verecek. Kadın mavi gözliiklü a· 
_. " ~- azanm-.tır. k k l d • d d B · · O kasından kims · · §imdi• aiinlerdt'!ı çok azaktayu. Wmh de de buna dair kayıt yoktu. Bu tarihi mü- ~ç ere ça ın ıgını uy um. enım gı- ::: nun ~ . . enın gırme- damdan bahsetti. Gazetelerde de böyle 
ıa.-..11c. Babası ölen Sadullah bıraktıtı cevher acaba Erenköyündeki köşkte bı Rıdvan Sadullah da bu sese kulak dıgıne yemın ederım, diyor. Kapıdan bir adamın bahsi geçiyor. 
lıtbik senetla ldarminl ele ~tarak ıaseteci- veya Boğaziçindeki yalıda, mesela bir kabart~ıştı. Fak~t zil sesini ~cı ~ir re:- bir saniye ayrılmamış... Bir gözlük camının rengi ile iki hi-
1111 teıbW. Beni de ken~e ftkili amur masanın gizli gözünde değil mi idi? Bo- yad takib etmemış olsaydı hıç şuphesız . - Ya daha evvel... dise arasında yakınlık tesisine aklım 
ıa•tL O sunandan bqane kalan 791lııe - . . . . 
miras saltda ... erine elan merakımıs ve sa- ga.~çındeki yalının eşyala;ı ılk defa <•> Rulnn WaUalı~ ıarDt tabia&lerln- - Son gelen üçüncü katın kiracısı ermedi, maamafih itiraz etmiyerek tek-
dallabın abda erkinı De sarsdmu dos&la· muzayedeye konunca belkı de bu se- den biri de budur. o- INr ._. e11an baar avukat Mecdi Ali Beymif. Ondan evvel rar gazeteleri okumıya başladım. 
tadar. bebden o görülmemiş aiika ile kaflŞı- bir..,..._ ~en rirmedha. de yabancı kimse gelmemiı.. (Arlcaaı Nr) 
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Tahta Kaplanın hikiyesi 
Şimdi size hikayesini anlataca€ım idi. Pençesini atıyordu. Fakat geri çekti. 

kaplan, ormanda doğmadı, cambazhane- Kendini dünyaya getiren köydeki ço -
de büyümedi hiddet ettiği zaman kük - bam hatırlamıştı. O, böyle koyunlara ba-
remedi, aç k,..ldığı zaman önüne geleni kardı. Eğer dünyaya getirdiği tahta kap-
parçalamadı. Çünkü o tahtadan yapılmış lanın koyun paraladığını duyacak olursa 
bir kaplandı. çok üzülecekti. Kendine emanet etli -

Dört ayağı vardı. Kuyruğu vardı, ba -
şı vardı, ağzı vardı, hatta dişleri de vardı. 
Fakat boyu bir çocuk elinden uzun de - f'\11.·1'--........... ... ., ,...ll.: • •••• --..... - .v-- , 
ğildi. . 

Kaplan bir masanın üzerine konulmuş.. 
tu. Yanınd:ı. kağıtlar, kitaplar bulunu -
yordu. O her gün sabahtan akşama ka -
dar kağıtların üzerine oturur, onlann 
kaçmalarına, rüzgara kapılıp uçmalarına 
mani olurdu 

Gündüzleri yalnızdı, gecelerı yanma 
bir bay gelirdı. Bu bay saçları ağarmış 
bir baydı. Masaya oturur, onu elile kal -
dırır, bir kenara koyar, altındaki kağıtları 
alı~, o kağıtlara bir şeyler yazardı. 

Bu ba~n kim olduğunu da size söy -
liyeyim; bay bir muharrirdi. Çocuklara 
güzel hikayeler yazardı. Ve ona kaplanı 
oğlu vermişti. 

Bayın oğlu bu yaz annesile birlikte bir 
köye gitmişti. Köyün koyunlarını otla -
tan kendinden bir iki yaş büyük çoban
la arkadaş olmuştu. Çoban bil' gün ko
yunları gölgede dinlendirirken çakısını 

çıkarmış, bu kaplanı yapmıştı. Köye in
diği zaman kaplanı şehirli arkadaşına 
hediye etmişti. O da çobanın armağanını 
babasına getirmişti. 

* 

rüyemezlerdi. 
Kaplanın üzüntusü gün geçtikçe a :-tı

yordu. Hattiı masanın üzerindeki hokka, 
tampon da üzüntüsünün farkına varmış
lardı. Hokka bir kaç defa teselli etmiş: 

- Üzülme kaplan arkadaş. 
Demişti, tampon üzüntülü insanlardan 

hiç hoşlanmazdL Çünkü o yaradılıştan 
neş'eli idi. Bir yere bıraktıkları zaman 
sağa sola kırıtır, dans ederdi. Kaplanı 
karşısında üzülür gördükçe kızıyordu . 
Günün birinde komşuluk nezaketini u -
nuttu. Kaplana çıkıştı: 

- Hep senin asık suratını mı seyrede
ceğiz, artık bıkkınlık geldi. 

Kaplan dişlerini gösterdi. 

- Boşuna dişlerini gösteriyorsun, tah
tadan dişlerinle beni korkutamazsın .. 
Hem senin yerinden kıpırdanmıya me -
calin yok ki, bana bir şey yapabilesin! 
Kaplanın gözleri yaşaracak gibi oldu. 

İçini çekti: 
- Ben çok zavallıyım! 
Dedi. 

* Kaplan kağıtlann üzerinde oturmak - Bir geceydi. Bu hadise nasıl oldu bil -
tan bıkmıştı. Çok sıkılıyordu. Kendi ken- miyorum. Belki ay aydınlığı kaplana can 
dine: verdi. Belki masanın başında uyuklıyan 

man bir Van kedisi büyük'tüğüne gelmiş
ti. Pencereye çıktı. Pencereden bahçeye 
indi. Bahçeye indiği zaman da hakiki bir 
kaplan kadar büyümüştü. 

Gecenin içinde kayboldu. Kaplan ne -
reye gitmişti? İşte bir mesele. Haydi şim
di kaplanı arıyalım. 

* Kaplan geceleri kimseye görünmeden 
yürüyor, gündüzleri saklanıyordu. Böy
lece köyler, şehirler, dağlar, ormanlar, 
denizler geçti. Ve bir akşam üzeri Afri -
kanın vahşi bir ormanına girdi. Orman
da vahşi hayvanların her cinsi vardı. 

Kaplan kendi gibi kaplanların yanına 

gitti. Onların aralarına karıştı. 
Kaplanın, öteki kaplanlar gibi yaşa -

ması Iazımdı. Öteki kaplanlar nasıl mı ya 
şıyorlardı? Ormanda dolaşırlardı. Ken
dilerinden zayıf gördükleri hayvanların 
Üzerlerine atılırlar, onları bir hamlede 
parçalarlardı. 

Acaba bizim kaplan bunu yapacak 
mıydı? 

Bir gün karnı çok acıkmıştı. Yiyecek 
arıyordu. Karşısına biı koyun çıktı. Ka
ra kara gözleri, kıvırcık kıvırcık tüyleri 
vardı. Kaplan bir atılışta onu parçalıya -
bilir, karnını doyururdu. Bunun için de 
hazırlanmıştı . Koyuna bakıyordu. Ko -
yun da onu görmüştü. Korkudan olduğu 
yerde çivilenmiş gibi duruyordu. Bacak
larında ne bir adım geri, ne de bir adım 
ileri atacak takat kalmıştı. 

Kaplan zıpladı. Koyunun yanıbaşında 

- Ah, diyordu, ne olur, günün birinde ak saçlı bay rüyasında gördü. Her ne ise 
şuradan çıksam. Vahşi ormanlara dal - o gece kaplana bir hal oldu. Tahta ayak
sam, canlı kaplanlarla birlikte yaşasam. !arı birdenbire harekete geldi. ÇenPsi oy

Fakat bu arzusunu yerine getirmek im-ı rıadı. Bir adım attı. Bir adım daha attı. 
kanını bulamıyordu. Çünkü o tahtadan- Masanın üzerinde yürüdü. Her adım atış.. 
dı. Tahtadan kaplanlar koşamazlar, yü - ta büyüyordu. Masadan yere atladığı za-
~ ......................................................................................... . . 

Fil, Ayı ve Tavşan kardeşler 

len koyunları parçalamıya vesile olmuş 
bir insanın vicdan acısını duyacaktı. 

Kaplan durdu. Vaz geçti. Koyun cesa
ret aldı, yürüdü ve uzaklaştı. 

Kaplan, kaplanlar gibi yaşıyamıyaca

ğını anlamıştı. Tekrar geldiği yere dön
mek istedi. Gene geceleri kimseye görün
meden yürüdü. Gündüzleri kimsenin gö
remiyeceği yerler bulup saklandı, dağ -
lardan, ormanlardan, denizlerden, köy-

l~rden, ş~irlerden geçti. Ve bir gece ak 
saçlı bayın bahçesine girdi. Bahçede iken 
hakiki bir kaplan büyüklüğünde idi. 

Penc~eye tırmandı, odaya gireli. Odaya 
girdiği zaman bir Van kedisi kadar kü -
çülmüştü. Masanın üzerine çıktı. Kendi 
yerine yürüdü. Artık ufalmıştı. Ayakları 
yeniden hareketsiz kaldı ve eski tahta 
kaplan halini aldı. 

Masanın başında uyuklıyan 

bay gözlerini açtı. Saatine baktı: 

- Vakitte epey geç olmuş! 

ak saçlı 

Dedi. Tahta kaplanı gördü. Elini uzat-
tı: 

- Oh benim tahta kaplanım burada -
sın ha! 

pedi ve tahta kaplanı okşadı 

* Tahta kaplan ertesi gün üzüntülü de-

ğildi. Hokka ile tampon ondaki bu de -

ğişikliğin sebebini anlıyamıyorlardı. 

Tampon: 

- Gezdi, dolaştı, 

Dedi. Hokka: 

- İhtimal! 

üzüntüsü geçti. 

Diye başın: salladı. Fakat onlar yanı -

lıyorlardı. Tahta kaplandaki bu değişik

liğe sebep gezmiş, dolaşmış olması değil, 
Eevilmiş, okşanmış olmasıydı. 

** 
Kırk yed i binde bir 

Kraliçe Eiizabetle, kral altıncı Jorjun 
taç giyme merasimine 47000 mektebli 
davetli idiler. Bu 
kırk yedi bin mek
tebliden ancak bir 
tanesi merasimde 

., .. 

f,~ __ Me_r_ak_h_v_e~Fa_y_da_h~_I 
Lindberg feneri 

Yeni yapılmış olan Lindberg feneri
nin aydınlığı beş yüz kilometre uzaktan 
görülebilir. 

Toparlak kanatlı tayyare 

Bu tayyare yenidir. Tecrübesini ge· 
çenlerde Şikagoda yapmışlardır. Bildiği
miz tayyarelerden farkı kanadlarının to
parlak olmasıdır. Bu tayyarenin çok fay• 
daları olacağı tahmin edilmektedir. 

Kazaya uğrayan tayyarelere 
yardım için 

Deniz tayyareleri deniz üzerinde bozu· 
lularsa deniz~ inerler, etrafa telsizle ha· 

-ı:::;\11..a herler verirler. A• 
~ ramaya çıkılır, fa· 
~ kat hazan görüle

mezler ve parça· 

}anmak tehlikesine maruz kalırlar. 

Şimdi bir alim bir madde bulmuş, bU 

madde ile denizi boyamak imkanı ola· 

cakmış. Bu maddeden on kilo kadarı de

nize atıldığı zaman denizin o kısmı çok 
uzaklardan görünür vaziyette boyanacak· 

mış ve araştırmaya çıkanlar boyalı de· ...... . .. , bulunamamıştı. O nizi gördükleri zaman kazaya uğrayan 
da evinde hasta tayyarenin orada olduğunu anlıyacaklar 

Fil kardeş bir gün bir top bulmuştu. Fil kardeşin artık key
fine payan yoktu. Topa ayağile vuruyor, top havalandıkça 
keyifleniyQidu. Fakat bir aralık topa öyle bir vuruş vurdu ki 
top bir ağacın bir fil boyu yüksekliğindeki kovuğundan 
içerı girdi. 
Ayı kardeş fil kardeşin peşinden geliyordu. Topun ağacın 

kovuğuna girdiğini görmüştü. Fil kardeş, ayı kardeşe sordu: 

- Şimdi ne yapalım? 

Ayı kardeş akıl öğretti. 

- Senin boyun yetişir fil kardeş, ağaca tırman, ve delikten 
içeri dal, hortumunla topu yakalar alırsın. 

Fil kard~ş ayı kardeşin sözünü dinledi. Fakat bu sırada 
tavşan kardeş ortaya çıktı: 

- A kardeşler, dedi, ne diye boşuna ugraşırsınız, ağacın kaı deş kovuktan lçerı girdi. Fil kardeş te topu almıştı. Topla 
bir de bu tarafına gels nize. beraber sırtüstü yere yuvarlandı. 

Fakat o zamana kadar fil kardeş, ağaca tırmanmış, kovuk- Tavşanın gösterdiği yoldan ağacın içine giren ayı kardeş, 
tan hortumunu sokmuş, topu çık.ırmıya uğraşıyordu. fil kardeşin başını soktuğu kovuga yükseldi ve yerde sırtüstü 

yatıyordu. ve hemen yardıuıına koşacaklardır . ............................................................... 

V ENÖ 
İşte size güzel bir 

resim, yalnız boya -

sı eksik, artık o işi 

de siz yapın. Resmi 

muhtelif renklerle 

güzelce h0yayın, son

ra kesip bize gönd~ 

Tin .• 

En iyi boyamış o -

lanlardan bir kişiye 

güzel bir çiçek vazo. 

su hediye edeceğimiz 

gibi diğer yüz kişi -
ye de Son Postanın 

bilhassa küçük oku -
yucuları için yaptır

mış olduğu kıymetli 

ve güzel hediyeler -

den vereceğiz. Bil -

meceye cevap ver -

me müddeti on beş 

gündür. Bilmeceyi bi 

ze gönderirken kul -

landığınız zarfın bir 

IBÖLMECEMDZ 

Tavşan kardeş, ayı kardeşi ağacın öbür tarafına göturdü. yatan fil kardeşin haline kahkahalarla güldü. Fil kardeş onun 

Orada da hlrkovuk vardL Kovuk ta yerle b~~d:~ai~d=i.~A~~~o_r_a~y~a~n_a_&_l~g~e_l~d~~~in~ı ~b=~~t=il=rl=b~· ~~~lı~y~a=m~a=m~q~t=L~~~~~~~~~~-
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25 Eyhil 

Sinemacı ar arasında 
büyük bir anket açtık 

* * * Bizde sinema fiatları Balkanlara nisbet e niçin çok 
pahalı? Türk filimciliği ne halde? Halk hangi 

filmlere en fazla rağbet göster.yor? 
<Sümer. sinemasının değerli müdürü 

Bay Cemal Pekin. ile karşı karşıyayız. 
Soruyorum, büyük bir tevazula cevap 
venyor: 

- Geçen sinema mevsimini nasıl ge -

çirdiniz? 
- Evvelki senele

re nisbetle geçen yıl 
işler umumiyetle da
ha az, daha hafif ol
du. 

künler evi gibi resimler vardır ki bir 
müşterinin kapıda sinemaya girmek için 
verdiği paranın yüzde otuz iki buçuğunu 
teşkil eder. 

Bunlara ilave edilecek daha başka mas-

rafJar da vardır: 

Sokak ilanlarının 

duvarlara yapıştırıl

ması için belediyenin 
beher ilandan aldığı 
on kuruş; 

so~ 

"Melek,, sineması: 

Namus borcu 
O~ıyanlar: Robert Taylor, Barbara 

Stanwyck. 
Chris Clayburn tıp fakültesi talebe -

sindendir. Cenubi Amerikada tetkikatta 

bulunacak olan bir heyete refakat edi -
j·~r. :!eye~in seyahati bir serom bulmak 

gayesile yapılmaktadır. Chris hareketin

den bir hafta kadar evvel Rita namında 

güzel bir model ile tanışıyor. Hatta o -

nunla evlenmek için Ncvyorkta kalmak 

bile istemişti. Fakat büyük birer doktor 

olan babası ile ağabeysi onu bu kararın

dan vaz geçiriyorlar. 

Chris inkiyat ediyor. Heyet gidiyor ve 

aranılan seromu bulamadan avdet edi -

yor. Chris sevgilisinin kendi kardeşi ile 
evlenmiş olduğunu görüyor. 

- Bu yıla ne ümit
lerle giriyorsunuz? 

Her el ilanına ko- Kocasından ayrılması için Rita mah -

- Bu yıl ümidimiz 
büyüktür. Sebebi ise 
bu sene angaje etti-

nulan 15 paralık pul; kemeye müracaat ediyor ve boşanma ka-

Gazetelere ve.rilen rarını alıyor. 

reklamlar... Seromu bulmağı azmeden Chris hasta-

ğimiz filmlerin diğ~r Bunlarla beraber lığın mikrobunu kendine aşılamak isti -
1 · betl h r bir filmin mutavassıt sene ere nıs e e yor. Fakat Rita bu tecrübenin kendi üze-

Sayfa 

Otomobil ile istanbuldan Avrupaya 
Paris sergisinde 

Görmeden evvel ben de bunu bütün dünya gibi bir 
har~ka sanmışhm. Gördükten sonra fikrim değişti 

- .15 -
Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

sınıf halkı memnun reklam bedeli dört, 
1 b l. - rinde yapılmasını musırran talep ediyoı. Sergiden bir gece manzarası 

edecek şekilde olma- beş yüz iraya a ıg # 

sıdır. olmaktadır. İşte bil- Şu Paris ne tuhaf bir şehir? cHiç bir 1 gösteriyor? Aradan bir kaç gece geçince 
- Sinemanıza en tün bu sebeblerden yere benzemiyor, he\e şimdi büsbütün cyabanch lık ta insanın ruhundan silini-

ftızla hangi tabaka . dolayıdır ki !iatların değişmiş.• yor. İki gece evvel hayran hayran sey -
halk devam eder? tenzili maalesef ka- Güçbela bir otelde yer bulabildik. Her rettiğiniz kadını, bu gece başka bir er -

- Sinemamız daha Sümer sınemasının mU<ıiıru bil olamıyor. yer öyle dolu ki. Esnafın burnundan dü- keğin kolunda gördüğünüz zaman: cZa-
ziyade .salon film- B. Cemal Pekin _ Halk en ziya· şen bin parça olacak. Müşteri bol. Bu vallı, her halde Parise yeni gelmiş!> di-
leri göstermekte old~ğundan müşterile -ıde hangı filmlerden hoşlanıyor? yüzden bütün satıcılarda bir karış su - yorsunuz. Ben eminim ki iki gece sonra 
rimizin ekseriyetini yüksek ıınıf halk ile _ Halkın rağbeti senelere göre değiş- Chris inkiyat ediyor ve genç kadını aşı - rat. Otelciye rica, lokantacıya minnet. da o, başka bir adam için ayni şeyi söy-
talebeler teşkil etmektedir. ınektedir. Adeta moda gibi! Mesela dört lıyor. Bu suretle seromu bulmak için da- Dünyanın dört tarafından halk akın a - liyecek. 

S·n - 1 f' ti k h 1 d h f ı 1 k ç·· k'' h · · t kın buraya geliyor. Sebep? Sergi .. Gör - * - ı emwarın ıa arı ço pa a ı ır beş sene evvel pek rag~bette olan operet- a az a ça ışaca : un u em ınsanıye e 
d · d · · ? meden evvel ben de bunu bir harika zan- s l ı t h d' · ı k enıyor, ne ersınız. Ier bir iki senedenberi artık rağbet gor- hizmet etmek ve hem de müstakbel karı- ene erce evve gaze e ava ısı o ara 

- Evet, doğrudur. Sinemalarımızın netmiştim. Gördükten sonra fikrim ta - okumuştuk: cPariste 1937 sergisi a ~ıl -memektedir. Geçen sene komedi ve nis- sını kurtarmak için sarfı gayret edecek-
fiatları, komşu Balkan memleketlerinin mamen değişti. mak üzere hazırlığa başlanmıştır!. di -

beten dram filmlerinin müsterisi fazla tir. Neticede muvaffak oluyor. * 
fiatiarına nisbctle hakikaten pahalıdır. ye ... Ondan sonra gene gazeteler sık sık 
Maamafih Avrupanm Faris gibi büyük -~~-- ..,., Kadınlı erkekli bir grupun, üç ses üze- bu havadisi vermekte devam ettiler .. Son 
merkezlerinde filmler çok daha ucuza rinden, sokakta şarkı söyliyerek ve a - zamanlarda artık o hale gelmişti ki: A -
tedarik edildiği halde ı.inemaların fiat- kordiyon çalarak geçtiklerini duydum. janslar yalnız bu Paris sergisi hakkında 
ları, bizimkilerden çok yüksektir. Yüzlerini görmek ve niçin sokakta şar- neşriyat için işlemeğe başladı .. O kadar 

Balkan memleketlerine nazaran fia~ kı söyleyip, çalgı çalarak böyle hır ta - büyük ve geniş reklam, propaganda ya-
larımızın yüksekliği sebebine gelince; o- bur halinde gittiklerini anlamak için yan. pıldı ki; dünya yüzünde bu havadisi duy-
ralarda sinemaların ödedikleri vergiler !arına sokuldum. İçlerinde akça pakça bir mıyan, işitmiyen kalmadı... Hindden, 
ve film fiatlannı yükselmesine sebep kız, elime sarı renkli bir ilan kağıdı s1 - Çinden tutun da ta bizim Sulukule kah-
olan gümrük resimleri daha azdır. Vakıa kıştırdı. Dikkat ettim, bu kağıt yalnız 
bazı filmlere karşı halkın tehacümü gö- bana mahsus değildi. Okuyucuların hep-
rülürse de bu ekseriyetle cumartesi, pa- sinin elinde bir tomar matbu kağıt var. 
zar ve bayram günlerine münhasır kal- Hem yürüyorlar, hem okuyol"lar, hem da-
maktadır. Sair günler, sinemalar, mas - ğıtıyorlar. 
raflarının nısfını kapıyacak derecede bile İlk bakışta ya bir sirk kumpanyasının, 
müşteri ceJbedemernektedirler. Bu da yahut ta serginin çığırtkanları z nettim. 
halkımızın sair Balkan memleketlerine Amma okudukları şarkı neş'eli bir 
nisbetle sinemaya olan rağbetinin azlı - eser değil. Opera parçası gibi bir 
ğındandır. şey. Acaba opera ilanı mı? Tuhaf 

Mese!U ayni film bir hafta İstanbulda, şey! Koskoca opera da sokaklarda 
bir hafta da Atinada gösterildiği zaman- tullıat kumpanyaları gibi reklam mı yap-
Jar Atinada o filmi görenlerin sayısı İs - tınyor. Hayır! Ne o, ne de öteki. Biliyor 
tanbuldakilere nisbetle yüzde altmış faz- musunuz, meğer neymiş? Bir kilise ilanı! 
ladır. Bu hal dahi fiatların İstanbulda Evet, falan kilisede bu akşam yapılacak 
tenezzül edememesine sebep olmakta - l bir ayinin ilfını ... Bunlar da o kilisenin rek 
dır. lamcıları imiş. Ömrümde bu şekilde iba-

Bu hususta size biraz daha malumat Melek sinemasında gösDerilcn cNamus Borcu. filminde Robert Taylor Barbara dete davet görmr:dim. Düşünün bir kere, 
vereyim. Mesela bizde, filmin l>ir kilosu Stanwyck ile beraber her·şeyde numuneyi garptan alıyoruz. Bu 
için 21 lira gÔmrük resmi ve muamele "d" F k b . n 1 b'lh t 

1 

1 

... - ...................................................... _ işe de heves edip biz de camilere halkı 
vergisi ve saire verilmektedir ki bir fil- ı ı. a at u cıns ı m er ı assa a e - ••mesi düblaj yapılacak ve bu mevsimde böyle davet etsek? Bir de bakıyoruz ki: 

. beler arasında rağbet gören iilmlerdfr. g. 0··sterı·lecektir. B ~ı 
mm tekrnjli için bütün vergilerin tutarı eyog u caddesinde önde davul zurna, 
400-450 liraya baliğ olmaktadır. Halk tabakası sergüzeşt filmlerini ter-J Bu büyük filmlerden maadA, Türkiye bir alay kalabalık bir şeyler okuyarak gi-

Bu vergi ve resimlerden başka bilet cih eder. Hatta cowboy filmleri bazı si - dahilinde çevrilmiş ve Türkiyenin ta - diyorlar. Yanlarına sokuluyorsunuz, eli
fiatları üzerinden ayrıca % 10 tayyare, nemalarda büyük müşteri kütlelerini cel- rihi, ilmi V<' hali hazır hayatını göstere- nize bir ilan tutuşturuyorlar. Okuyor _ 
~ 5 d tı1. 7 50 beledi beder. cek filmler ile tabii gu·· zelliklerinı· tanı - unuz· En b .. ·u·· k ş · · · f l !.-.~-1!1!~· .. ~~ ... ~ ..... __ ·y .. e.' ... ~ .. o-10 düş _ s . c U) aırımız a ancanın ru-

--.. - - Türk sinemacılığı hakkındaki fik- tacak küçük filmler yapılması da çok la- huna ithaf edilmek üzere filan camide 
Hafta n 1 n riniz? zımdır. mev1eıa okunacağından ... > 

fil 1 
- Türkiyede yapılan ve Türk artist - Böyle kiiçükten başlıyarak ve her gün Bu şerait dahilinde ramazan günleri 

• m erinden leri tarafından oynanan filmlerin lstan - rağbeti arttırarak cTürk filmciliğh bir İstanbul sokakları pek ahenkli olur. Ca -
bulda fazla rağbet görmem<>sine sebep, gün Türkiy<:de bulunan diğer sanayi ka- milerde mukabele okuyan her hafızın 
bu artistlerin film yapnıa san'atinin Av- dar yükselecek ve her sınıf halkı mem- rekiamı, bize seferberlik ilanı kadar da-

lpcr.. sincma.nnda gösterilen cMaça Kızı. 
filminden ~r ıahne 

rupa ve Amerikaya nazaran bilmecbu _ nun edecektir. vul sesi dinletir. Garp medeniyetinin bu 
riye daha aşağı derecede olmasıdır. O Tuğnıl gibi adetlerinden Rabbim bizi muha -

Bundan maada; sarf edilen parayı da r -., faza buyursun; amin! 

hesap etmek lazımdır. Ha f t 3 n 1 n f .1 I . 
Halbuki Türkiyede yapılan ve türk- 1 m er 1 * Işık, ışık, ışık ... Her taraf o kadar ay-

dınlık, o kadar pırıl pırıl ki: Sanki bu 
şehirde her akşam bayram var .. Renga 
renk 15mbalr.rla süslenmiş bu caddelerde 
geceyi gündiizden ayıran fark: Havanın 
serinlemesinden ibaret. Gündüz kadar 
c.ydınlık sokaklarda, gene gündüz kadar 
kalabalık insanlar var .. Yeşil yeşil parlı
yan dükJran camekanları giındüzki halin-

çe olan ·bir filmin gösterilebileceği saha, 
Fransız, Alman, ve bahusus Amerikan -
İngiliz lisanlarına nisbetle hiç mesabe -
sindedir. 

Maamafih, İstanbulda çok rağbet gör
miyen bu filmler Anadoluda en çok ara
nılan ve pek çok para getiren filmler -
dir. Bunun için, ne de olsa, arasıra milli 
mevzulara temas edecek türkçe filmler 
yapılması lfız1mdır. 

Memleketimizde cİpek.~ cTürk>, cMar 
mara, stüdyoları bulunduğundan bu se
ne ecnebi fılmlerinden yirmi - yirmi beş 

Saray 
Melek 
ipek 
Sümer 

: Erkek kız 
: Namus borcu 
: Maça kızı 
: Vicdan 

mücade/esi den daha alımlı. o vakit dışarıdan ışık 
Sakarya: Meş'um kadın alan vitrinler, şimdi kaldınmlara nur sa

çıyorlar. Zaten bu ışıklar ve bu dekor de-
A /kazil r: Bay Tekin ğil midir ki: Kahvelerde, o gece iç-in bir 

Af rikada erkek arkadaş bekliyen kadınlan, yaban-
----------------.ı. cılann gözüne bir cperh kadar ruzcl 

velerine kadar yayıldı .. Yer yer, semt 
semt bunun münakaşaları, bunun metıh
leri oldu .. Herkes hacca he\·eslenir gibi 
bu sergiyi görmeğe can attı .. Kimi kü -
pesini, kimi yüzüğünü, hatta kimi de ten
ceresini <;atıp oraya gitmeği düşüıı ~ü .. 
Ağlıyan genç kızlar, yalvaran kocalı ka
dınlar, eş arıyan dullar göründü... Bu 
yüzden kızlarını reddeden babalar, ka
rılarını boşıyan kocalar, araları bozulan 
ni~anlılar da işitildi... 

Benim gibi, Galatasaray lisesinde yerli 
mallar sergisindE'n başka bir şey görm"
miş olnn gözü kapalılar, düşünür durur
duk: cAcaba bu ne mene şeydir ki: Uğ

runda ev bark yıkılır; kaplar kacaklar sa
tılır?.:o diye ... Bütün bu çekişmeye rağ -
men, bir gün olsun orayı gormeğc. he -
veslenmedim .. Bilmem şunun bunun ağ
zına düştüğü için mi, yoksa büyüklüğü
nü, azametini anlıynmadığım için mi ne
dir, görmesini içim çekmediydi.. Eğer te
sadüf, yolumu Parise çıkarmasaydı, gc -
ııe de görm(:yi aklıma .getirmiyecektim ..• 
Fakat buraya geldikten sonra: cMeyvasız 
ağaca taş atmazlar!. derler, celbette şu 
sergi denilen şeyde de mühim işler yap
mıslardır. Hele bir görelim!. diye girile
cek bir kapısını gücelen bulduk .. 

Bizim Taksimdeki stadyomun kapısm
dakiler kadar muntazam ve onlar kadar 
zarif (!) turnikelerden geçtik.. Sağlı sol
lu tahta perdeler arasında kalmış bir bu
çuk metre genişliğinde tozlu, taşlı, ki
rec:li bir yoldan ilerlemeğe başladık.. Et
raftan o kadar çekiç, renôe sesleri geli
yor ki, insgn kendini on sene evvelki An
karada zanmder .. . Her taraf o kadar toz 
ki: DPğil ayakkabiarım, nefti pantalonu
mun paçaları da aslını bırakıp, kurşuni 
bir renk alr.ıağa başladı .. Etr&fta çahc:. n
dan ziyade. şuraya buraya uzanmış şarab 
içen nmele görülüyor ... Hükumet amele 
tarafını tuttuğu ıçin olacak. onların ken
dilerini avakta tutacak hali kalmamış ... 
Aman yarabbi' Bu kadar yol yürüdük, 
hal:i iki tarafımız; eskı deniz hamamları 
gibi tahta pPrde! Hum yolumuz: Eski 
yangın yerleri gibi külhik ... Kendi ken. 
<lime: .. Daha sergiye girmcdık galiba!> 

(Devamı 10 uncu saufada) 



10 Sayfa 

Bugünkü güreş 
'MüsabaRaları 

Güneş klübünün 
Spor f aaligeti 

. 
;faksim stadında lstanbul - Klübün spor şubesini 

Belgrad muhteliti lağvedeceği teeyyüd 
karşılaşacak etmedi 

İstanbul mıntakası tarafından. ha - Son günlerde ban gazeteler Güneş 
zırlanan İstanbul - Belgrad ve İstan - klübünün spor sahasından çekileceği -
bul - Atina güreş müsabakalan bugün ni ve bilhasS& futbol kısmını kaldıraca
ve yarın Taksim stadında saat üçte ya- ğmı kat'i bir lisanla yazmışlardır. Tah
pı}acaktır. kikatımıza göre bu rivayetlerin asıl ve 

Müsabakalardan evvel merasim ya- esası yoktur. Bilakis Güneş klübü, spor 
pılacak, takımlar takdim edilecektir. sahasındaki çalışmalarına bu yıl daha 
Cumartesi günü Yugoslav takımı gü - büyük bir ehemmiyet verecekti~. Bu 
reşecektir. Güreş federasyonu bu mü- maksatla kış mevsimi için bir çalışma 
sabaka için 56 kiloda Hasan Tahsin ve programı tanzim etmektedir. 

90• POSTA: 

Bunlı.nn izalesiniıı 

en kat't devasıdı.L 

Küçük Hüseyini, 61 kiloda Yaşan, 66 Güneş klübü, yeni programını tan
kiloda Yahyayı, 72 kiloda Saimi, 79 ki- zim ederken futbol kısmı idaresinde 
loda Ankaralı Hüseyini, 87 kiloda Mus bazı değişiklikler olmuş, resmi vazife -

:tafayı, ağır siklette de Samsunlu Ah - )erinin çokluğu dolayısile bazı azalar ~------------' 
medi güreştirecektir. faaliyetten çekilmiş "Ye yerlerine yeni-

Pazar günü Atina takımile yapıla - leri seçilmiştir. Klübüıı futbol kısmı Den izyolları 
cak müsabaka için de 56 kiloda Ke - kaptanlığına şimdiye kadar bir komite 
11an, 61 kiloda Yaşar, 66 kiloda İzzet, bakıyordu. Bu komite takviye edilmiş 1 Ş L E T M E S l 
72 kiloda Saim, 79 kiloda Ankaralı Hü ve kaptanlığa futbolc. Refik getiril - An•hl•~ı ~F UprlilMıfl 
seyin, yan ağırda Mersinli Ahmet, a - miştir. Umumi kitiplikten çekilen Sa- Tel. '2362 • 8'rkecl M~ 
ğır siklette de Çoban Mehmet güreşe- dun Galibin yerine Şazi Tezcan, vez - H.. Tel. 22740 
cektir. nedarlığa Kemal R\fat, muhasebecili - l•--m> 41 __ .. 

Müsabaka hakemliklerini Yugoslav ğe de M~er g~tirilmişler~. ISKEND!.AUNLU 
federasyonundan Rihter, Yunan teae- Hınd pebl11anı geldı MERS N POSTASI 
rasyonundan Ve!cusis ile Ahmet Fetgeri Gilret organizatörleri 'tarafından şeh- 1 
Sadullah, Seyfi Cenap, Kemal, İsmail rimize davet edilen Hind şampiyonlann- 28 EylCtlden Hibarea Sirkeciden 
Hakkı ve Doktor Saip yapacaklardır. dan Fazal Muhammet ile biri İtalyan iki- Salı günleri saat 10 da kalkacak 

Müsabakalarda rey vermek için ye- si Yunanlı olmak üzere dört profesyonel Merstn postalan programlanna ill-
ıni yapılan elektrikli lambalar kul.lanı - güreşçi dün sabah İstanbula gelmişler- veten İSK.ENDERUNA kadar gide-
lacaktır. dir. Türk profesyonel güreşçilerile bun- ceklerdir. cM87• 

Müsabakalarda tribün 50, duhuliye ların arasında gelecek hafta serbest gü-
25 kuruştur. re, müsabakaları yapılacaktır. 

lstanbul Bor sası kapanıı 
fiatlan 24-9- 1937 

ÇEKLE& 

Açılış 

Londra 4§28.0IJ 

Nev-Y~ 0,78&> 

Parla 2l.025 

MllAno 14,9713 

Brllk.sel 4.6830 

Atlna 87.022S 

Cenene S,4S21l 

Bofya 6!J.6942 

AmsterdalD 1.4764 

Prat 22.5955 

Viyana 4.1688 
Madrtd 11.7038 

Berlln 1.9042 
VartOft 4.17lS 

Budaı>efM S.981•1 

Bilknıt 107.006S 

Be1Kra4 M.SSS 
Yotoııu. 2.7SS6 
Moskoft 20.1'7.S 
Stokholm s.~ 

•SBAll 

Ttlrk boma 1 peotn 
• • 1 'fadell 
• • U ndeU 

Avüıı 

°"· oo.oo 
00,00 
ıo,u 

00.00 

A..a.. 
00.00 
lS.95 
o.ı.oo 

TAHVİLAT 

Anadolu ı pe. 
• l ftdeD 
• D pe. 

• D "'° 
Anadolu mil. pef1n 

Kapanı, 
628.00 

0,7872 
2S.0S2S 
14,976'.l 
4.6830 

87.0225 
S,4'17 

6'.6942 
1.4764 

22,5955 
4. 1688 

11.70'8 
1.9642 
4.17lS 
S.9810 

107.0J6S 
M.sss 
2.7'56 

2'.3S7S 
S.0884 

ıc.p.., 

00. 
00.0G 
00.00 
ıo,'° 
90.oO 

~. 
00.00 
IS.iP 
00,00 

-----.. ·-··-··-··-- ······--·-----
ANKARADA .._., 

AKBA 
Kitap Evi Kutçılık 

Botun mektep kıtaplannın ıatış 
yeridir. Mektep kırtasiye çeşitleri 
en mnsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

Yeni futbol ajanhgı 
Zekinin istifası iiBerine münhal kalan 

İstanbul futbol ajanlığına ya Fenerbah
çeli Nüzhet Abbasm, yahut ta Süleyma
niyeli Muhtarın seçilmesi muhtemeldir. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Paşabahçe Müskirat fabrikasında mevcut 600 adet boş bidon 8/X/937 tarihine 

rastlayan Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin, malı her gün 

mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 
teminat paralarile birlikte Kabataşda levazım ve roübayaat .şubesi müdürlüğün
dekı satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. cB.. c6476• 

Ölçü Ozerna 
F ennl Kasık Bağlan 

Mide, banak, böbrek ,,...__, 
dtlfkünlüğün• 

rıDlll 
Konalar 

l.tiyenlere öl9ii 
tarif eıi gönderilir 

EmlnönU 
lzmir ıokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakına naz. 

1 1 

Eylill 25 

Ankara Ytlksek lZlraat Enstltüsfl 
Rektörlllğtlnden: 
. 1. - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı en-a satın alınmak 
ilııere ilç grupta ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 

2. - İhale 1/10/1937 tarihine rastlıyan Cuma günü her grup başında gösteri
len saatlerde Yüksek Enstitü Rektörlük binasında komisyon odasında yapıla
caktır. 

3. - M~hammen bedel hizalarında yazılı olup muvakkat teminat % 71> ğıdır. 
4. - Numuneleri görmek ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitl 

Daire Müdürlüğüne müracaatları ilfın olunur. (6140) 
(1) grup saat 14 

Cins Adet Beherinin fiatı kuruıı Yektın tutan Lira 

Yatak 
Yorgan 
Pamuk 

Cins 

Battaniye 

Cins 

ıtno 

Dü& yemek tabağı 
Çukur yemek tabağı 
Su bardağı 
Sürahi 

Çay bardağfla tabak 
Çay kaşığı 
.Kaflk, çatal ) 
bıçak takım ). 

200 
200 

300 

Adet 

100 

Adet 

500 
300 
600 
250 

400 
150 

IOO 

1100 
585 

55 

(2) grup saat 15 de 
Beherinin fiatı kuruı 

1650 

(3) grup saat 16 da 
Beherinin fiatı kuru§ 

45 
45 
30 
80 

35 
15 

1020 

HAZIMSIZLIK 

2200 
1170 
165 

3535 

Yek:Qn tutan 

1650 

Yekfuı tutan 

225 
135 
150 
200 

140 
22,ao 

2040 

2912,50 

Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

Lira 

Lira 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mnşknlAt göz 

'z OnQnde tutularak yapılmıştır. Heı eczanede sablır. 

------------------~----------------------------~.=:;:;::::=:;;.;.. 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
1stanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için alınacak 1000 adet kaaket açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğil 

binasındaki komisyonda 29/9/937 Çarşamba günü saat 14,30 da yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat: Bir adet kasket için 115 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 86 lira 25 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nllmuneyi her glln Çenberlltaş civannda 1\ıatpap. 

türbesi karşmnda LeyH Tıp Talebe Yıırdu merkezinde görebilirler. 
5 - İsteklilerin cari 1eneye aid Ticaret odası vesikam, 2490 sayılı kanunda Y81-

zılı belgeler ve bu ife yeter muvakkat garanti, makbuz veya banka mektupı.ı.
rile birlikte belli gün ft saatte komisyona gelmeleri. c6094. 
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(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Ruznamede seksiyon toplantıları yok

tu. 
Öğleden sonra muayyen saatte umumi 

toplantı yapıldı. 

Umumi toplantı 
Umumi toplantıda Müdafaai Milliye 

Bakanı Kazım Özalp, Dahiliye Bakanı 
Şükrü Kaya ve Adliye Bakanı Şükrü 

Saracoğlu bulundular. 
Kongreye J?rof es ör Bayan Af et riyaset 

ediyordu, sekreterlikleri Bayan Münire 
Gürer ve Bay Faik Reşid yaptılar. 

Geçen celsenin zaptı okundu ve aynen 
kabul olundu. 

Söz Profesör Gabriyele verildi. 
Profesör Gabriel'in tezi 

Profesör Gabriyel (Selçuk minıarisi) 
adındaki tezini fransızca olarak verdi. 
Profesör tezinde, Selçuk san'atının her 
hangi bir başka san'atm devamı olmadı
ğını, bu devirde Anadoluda yepyeni bir 
ruhun tesiri bulunan orijinal eserlerin 
yükseldiğini söylemiştir. Camiler ,;e med
reselerin Anadolu iklimine uygun, şu

uri tiplere göre tasarlanmış olup her 
bölgenin yetiştirdiği malzemeyi man
tıki kadieler dahilinde kullanarak muh
teşem' kompozisyonlar yapıldığı ve bun
ların şark medeni mebanisinin en mana
lıları arasında bulunduklarını da anlat
mıştır. 

Profesör Gabriyel bundan sonra: 
cBizans ftleminin enkazı üzerinde, 

Türkler, birçok abidelerle dolu mamu
reler kurdular. Selçuk mimarisi orijinal 
şekiller ve tezyini ifadelerle bariz bir 
karakter arzetmektedir.> 

Dedi. 

Tez hararetle alkışlandı. 

Profesör Şevket Aziz Kan.c:;u'nun tezi 
Kongre riyaseti, henüz biten mevzula 

alakasından dolayı ruznamenin son mad
desi olan ve Profesör Şevket Aziz Kan
sunun (Selçuk Türkleri hakkında antro
polojik bir tetkik) adlı tezini öne aldı. 

Profesör Kansu pek ilmi olan tezini 
belagatle irad etti. 

Bu mevzu üzerinde ilk defa çalışılı
yordu. Bu itibarla da mühimdi. Profesör 
şu neticelere vardı: 

A - Selçukiler yuvarlak kafalı, ince 
uzun burunlu, orta boylu insanlardı. Fi
zik karakterlerile, beyaz ırkın (Alpli) 
dediğimiz zümresine mensubdurlar. 

B - Selçukiler, kendilerinden evvel 
Orta Asyadan gelen soydaşlarının yolla
rını tutmuşlardır. 

C - Selçukiler Anadoluya gelmekle 
bu kıt'anın soy tipini değiştirmemişler
dir. Çünkü çok eskidenberi buranın esa
sen Türklerle meskfuı olduğu antropo
lojik ve arkeolojik tetkiklerle sabittir. 

Konferans hararetle alkışlandı. Prof e
sör A~t, bunun, Selçukiler üzerinde ilk 
antropolojik tetkik olması itibarile de 
büyük ehemmiyetini anlattı. 

Söz Tuluz Üniversitesi Profesörlerin
den Vallois'ye verildi. 

Profesör Vallois'in tezi 
Bu tez, (Ön Asyanın ırk tarihi) adını 

taşıyordu. Fransızca olarak söylendi. A
laka ile takib edildi. Bittiği zaman kon
greye başkanlık eden Profesör Afet, pro
fesöre teşekkür etmekle beraber bir nok
tayı izah etmek istediğini, Anadolunun 
asıl halkı biz Türkler olduğumuzu, bu ır
k~ tetkik ederken yalnız heyke1Jere e
hemmiyet vermenin maksadı temin ede
miyeceğini anlattı. 

Profesör Moravcsih'in tezi 
Kıymetli Macar Profesörü Morav

csih'in tezi (Türk tarihi bakımından Bi
zans Juıynaklarının ehemmiyeti) idi. 
Türkçe olarak ve anlaşılmasında hiç müş.. 
külit olmıyan bir selasctle verdi. 

Bunda, Türkler tarafından kendi ta
rihlerine aid olarak bırakılan eserlerin 
harab olarak kaybolduğunu, Bizans kay
naklarında ise mütemadiyen Türkler
den bahsedilmesine işaret etmiş; bin se
ne kadar harb ve sulh halinde daima 
Türklerle münasebette bulunmuş olan 
Bizanslılara aid vesikaların tetkikinin 
mühim neticeler vereceğini söylemiştir. 

Profesör Bizans tarihlerinde Türk 
isimlerinin telaffuz ve yazış şekilleri 

hakkında malfımat vermiş, bu meyanda 
Osmanlı devletini kuran (Osman Gazi)
nin asıl isminin arabca isim olan (Os
man) drğil (Ataman) olması lazım gel
diğini pek mantıki bir şekilde, misalJerle 
izah etmiştir. 

.,,. 11 

(Baştarafı 1 inci sayfada) cak biz, kongreciler tahmin ve takdir 
hatıra bile getirmemiştim. edebiliriz. Bunun, üç, dört ay gibi ın .. 

Kongre, fevkalade iyi tertip edil - sa bir zamanda ihzar ı:e ik"tnal edildi .. 
miştir. Bunu ilk anda farketmek müm ğini düşününce, insan hayran oluyoroı 
kün olmuştur. Kongreye iit:rake ge - Kongre mürettipleri, bu itibarla hem 
len her yabancı vapurda, trende, Ta - bizim, hem kendi yurdlarmm, hem de 
rih Kurumu tarafından bilhassa gön _ ilim füeminin takdir ve tc~ekkürlerine 
derilmiş ve gelen yolcunun dilini b:len layıktırlar. 
bir zat tarafından karşılandı. Hepimiz Lakin benim üzeıimde en büyükte~ 
de bundan çok mütehassis olduk. siri yapan, bu kongrenin ve alel:tlak Ytl 

. . . ni Türkiyenin, bugün mukadderatmıf Kongrenın çalışmaları tam hır mtı- h.k. 
1 

B" .. k Ad · l' d ... 
· · · d k • · · h a ım o an uyu am·m e ın en v..,. zam ıçerısın e ve ongre azast ıçm er . _ _ 

t .. l" k 1 lıkl t · d b' 5 dımagından almıs oldugu h!zdır. ur u o ay arı eının e er ır u - B . - ·t · 
1 

· · h k 
tt tr unun sıyası esır erım mu a ·eme 

re Doe 1cerebyahan e ı. l t etmek vazifesini başkalarına bırakıy04 ma çe sarayının mu ı eşcm sa ~ 

lonunda. bütün içtimalara mevcudiyc- rumB. k' b' .
1
. d At t · 

t·ı f At .. k'" h en ·ı ır ı ım n am.·yım, a ur • ı e şere veren atur ı.ın uzuru k" .. h' . lt da T" k ·ı L 
. · d . un yuce ımayesı a ın ur · ı m~ 

kongreye harıkula e bır azamet ve . kl h t · · t kk' t k 
Profesör Pittard ıereflM Isviçrede tahsil tden Türkler namına cmLen bir kıymet vermistir. nın ad· ad adyr: vend cı. era ıya 1 dar-o 

b . · t b . . . • . şısın a uy ugum erm saygıyı ve eı 
rlyafetten ır ın ı a Bıttabı, teşhır edilen ~serler n:ıah - rin hayranlığı ifade etmek isterim. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I Fakat en mühim kaynaklar, o devirler- du~ ol~a~la ~erabcr, Ta;ıh .. s:rgısı, 1be- Kongrenin bu fevkalfıJe muvaffa • 
Dün ne oldu; den kalan yazılı vesikalardır. Bunlar şerıy~~ın inkişafı. ve. t~kamulu hakkın- kiyeti müvacehesinde, ilmin çok has • 

şimdiye kadar ihmal olunmuştur. Arşiv- da_ mu.ke~el bır fıkır verecek, çok sas bir fidan olduğunu ve iyice b:ıkıl· 
bugün ne olacak? leri rasgele dolduran hesabsız defter ve degerlı bır başarıttır. mazsa çiçek açmadığını bir daha dü • 

(B«4 tarafı 1 inci sayfada) I kağıdlar üzerinde çalışmak güçtür. Bu Son hafriyat neticesinde elde edi - şündüm. 
9 - Profesör Kont Zlçl: Macar Jı:u - itibarla profesörün tetkiki çok mühim- len orijinal eserlerin ve Türk san'atı - Bu kongrenin mevzuu olan tarih bi· 

minin men§eine dair tetttJı:lerlnl okudu. dir. Bundan başka §U ciheti de hatırlat- na aid bazı nefis ve nadir parçaların ze ög·retiyor ki, mazide de, ilim ve san. 9 - Profesör Rotany: Erdel'dekt Türk k · t · ki ku lt ef 
lüğün orta ça~dalı:l izleri hakkında bir ma ıs erım ru aya ,er veren mevcudiyeti, bu sergiye ayrı bir hu - at dalına büyük adamların .himayele .. 
tetkik okudu. ~uhterem profesörlerin ço~ ~rk ta.ri- ,susiyet vermiştir. rinde en güzel çiçeklerini açmış, en na 

B gü hıne temas eden mevzular uzerınde aöy- K · d .. dd t' b' .ç~ ı · · 
u n: d' B d 1 1 ki Tü k ongrenın evamı mu e ınce ız - ..... s meyva arını vernııştır. 

A. Grupa (Umumt toplantı aalo - le ~hl~r .. ddun anihda ~n aşıl ıyor eh r. Jere dağıtılan matbualarm bolluğu Bugün burada, hayran gözlerimizin 
nunda). tarı ı cı en c anşumu ve emını- \.. 1 w • ld n d .... d . h kik t t ıı· d' Ark- Dixon: Romalılar devrinden ev- l'di ,..ayran ıgımı mucıp o u. •U saye e, onun e aynı a a ece ı e ıyor . 
vel İberya lle Adalar DenW arasındaki yet ı r. yalnız kongrenin mesaisini yakından İlme Atatürk kadar aiaka gösteren 
mUnasebetıer. İkinci celse takip etmekle kalmadık. Sayın mütte- bir şahsiyeti kendi başında görmekle 

Prof. Arne: Türklerin etnik, Prehls- On beş dakika teneffüsten sonra kuru- tiğimiz Yeni Türkiyenin ilim, san'at, her millet, şüphesiz bahtiyar olur. Böy; torik nüfuzu ve bunun Anadolu ile mn- l ik' · ı Pr f " H C ·1 
nasebeti. an mcı ce seye o esor asan emı turizm i§lerinde de ne türlü ileriye git le şefler, kendi yurdlan için, değeri 

Prof. Przeworskl: Anadoluda tunç Çambel riyaset etti ve Utiblikleri de miş olduğunu öğrendik. ölçülmez bir nimettir! 
(bronz> buluntularının ehemmiyeti. Kemal Ünal ile Sıdıka İnankur yaptılar. Kongreyi tertip edenlerin ne muaz- Spiridon Marinatos Elen Kültür 

Prof. Jakobl: Etrüsk meselosJ ve bu Biraz sonra Kemal Ünalin yerini gazete- zam bir iş başarmış olduklarını an - Bakanlığı Arkeoloji Direktörü 
meselenin şark görünü§il. ci arkadaş!anmı:zdan saylav Naşid Hakkı 

Prof. Wittemore: Ayaaotya mozaylk - Uluğ almış bulunuyordu. 
lerl. Nafıa Vekilinin 

Bay Hüsnü Blmld Sayman: Riyaziye Profesör AHöJdi'nin tezi 
Beyanatı tarihinde Türk olı:ulu. 

Do~ent Besim Dar.kot: Yurdumuzda 
ildim tarihinin son safhalanna dair b&
zı görüşler. 

Prof. Koppers: Etnolojik lllm 1~11 al
tında asli İndo - Cermenlik ve asli Türk 
lük. 

Dr. Şiikrü Akk&ya: Sümer dlllnln Ba
bll dill üzerine tesf.r1. 

Bay Delaporte: Etilerle Aşağı Mezo
potamya arasındaki kültürel ve siyasi 
münasebetler. 

Prof. BayrakdareTiç: Türk - Yugos • 
lav kültür münasebeUerl. 

B. Grupu (Yukarı tattalı:l toplantı sa
lonunda). 

Doç.ent 1\Iiikrinıln İıı.an~: Xll. asır 
tarihçllerl ve müverrih Az1ml. 

Prof. Scbeel: Türk tarlhln1 araştırma 
bakımından vesallı: tetkiJı:lnhı ehemmi
yetine dalr. 

Dr. Şnki Utuclaf: Tıp llm1 H Osman
lı Türkleri. 

Bay Salih Murad Usclllek: İki Türk 
Aliminin medeniyete hizmetleri. 

Prof. Şemseddin Yaltka:ra: Eski Tllrlı: 
an'anelerinln bazı tarihi müesseselere 
tesiri. 

Dr. Süheyl Ünftl': Orta çalda Ttirlı:-
çe takrir. 

Umamf Toplantı: 
Prof. Bar&mann: Yeni Türkiye. 
Prof. Bayan Afet: Türk - Omlanlı ta-

rihinin tarakteristlk noktalarına bir ba
kış. 

§ Kurultay Başkanının kapama nutku -

Kürsüye çıkan Profesör Alföldi (No
madlarda çifte krallık) isimli tezini fran. 
sızca olarak okudu. • 

Büyük Türk soyundan bir kol olan 
Nomadlar hakkında pek enteresan ma
lumat verdi. Bunlarda kralların çift ol
ması sebebinJ anlattı: 

cEn iyi geçid yerleri nehirlerin ve ır
makların aktıklan vadilerdir. Buradan 
iJerlerken ekseriyetle kabilenin bir kıs-

(B~ tarafı 1 inci ıayfada) 
Şirketin son defa Ankaraya gelmiş o

lan murahhas heyetine bu isteklerimizi 
ve tekliflerimizi tahriren bildirdik ve 
kendilerine üç günlük bir cevab müddeti 
verdik. Şimdi bunların cevabını aldıktan 
ve bu iki mühim iddiamız tesbit edildik
ten sonra şirketin son mevzuu bahsettiği 
23 milyon Türk lira sermayesini kendi
lerile birlikte mütalea edeceğiz. Bu sumı nehrin sağında, diğer kısmı solunda 

bulunurdu. İki kısmı da ayni adamın ida.. retle bu üç mesele aramızda taayyün et
tikten sonradır ki hükumetin firkete re etmesindeki güçlük ve mahzurlar göz 

önüne alınarak iki tarafta birer kral bu- vaz'ıyed etmesi mi lhımdırt yoksa şir
ket icab eden muhasebeyi yaptıktan son-lundurulması muvafık görüldü. Daha 

b t t da k lktı:ıı... hald ra kendisi mi imtiyazını terketmelidir? sonra u zarure or a n a 6 • e _ . 
~d t h lin" 1 1 ('ki '-- 1 bul Bu noktalar o zaman takarrur edecektır. u e a ı a mı§ o an ı a.ra unma- . . _ . . 

) kald 1 d Şimdiki halde muzakereler, bahsettığım sı ırı m& ı.> .. 
esaslar ve prtlar dahilinde devam et-Tez alkışlandı ve riyaset tarafından kted' 

.. .. . me ır. 
kongre namı.na profesore teşekkur edildi. 'f'. • tren mtlanmız 

Profesö~. H~ Bayur'un k~nferansı - Zongu::ğa kadar bitmiş olan yeni 
Profesor Hıkmet Bayurun tezı (Ekber hattın açılma töreni Cumhuriyet bayra

Gürkan, XVI _as:rda din! ve sosyal bir mında yapılacaktır. Sıvas _Erzurum hat
inkılib teşebbusu) adını taşıyordu. · tı üzerinde Çetinkayadan Malatyaya 
İnkılab Türkiyesinin havasına en uy- kadar olan kwın evvelce tamamlanmıştı. 

gun mevzuda olan bu derin tetkik eseri Şimdi bu hat Divriğe kadar ikmal edil
profesör tarafından okundu. mi§tir. Bu kısmı da Cumhuriyet bayramı 
• On üç yaşında tahta çıkan ve büyük akabinde merasimle açacağız. Yeni hat
bir Türk hükümdarı olan Ekber Hanın lann inşaatı büyük bir faaliyetle ilerle
on yedi yaşında bizzat .idareyi ele aldı- mektedir. 
ğını, o aırada. Hindistanda ülemanm ta- İstanbul • Lülelturıaz yolu 

Profesör İsmail Hakkı Umnçal'Şllının hakküm ve yolsuzluklarını, halkın bir- - İstanbul _ Lüleburgaz yolu tamam-
tezi birine düşman sınıflara ayrılmış bulun- landı. :Sunu önümüzdeki pazartesi günü 

Profesör İsmail .Hakkı Uzunçarşılı, duğunu, yüz ~ilyonlarla halka haktm o- açacağız. Açma merasimine Başvekil ve 
(On dört ve on beşinci asırlarda Anado- lan öz Türklenn bir iki yüz bin kişiden Başvekalet Vekili Ankarada bulunduk-
lubeyliklerinde toprak ve halk idaresi) ibaret olduğunu anlattı. lan için ben riyaset edeceğim. 
hakkında çok mühim tezini mükemmel Ekber Hanın, Hindistandaki muhtelif Telefon idare biııuı renişJetiliyor 
bir şek.ilde verdi, bu da Profesör Kansu- halk tabakaları arasında uçurumları dol- Telefon idaresindeki tetkikatım tefer-
nun tezi gibi yepyeni bir mevzua temas durmak; muhtelif din telakkilerini telif ruat ve tesisata aid şeylerdi. Binayı dar 
ediyordu. etmek; siyasi, ilrtısadi, içtimai aksaklık- ve sıkışık buldum. Bina civarındaki bazı 

Bertin - Roma 
Mihverine karşı 

Londra - Paris mihveri! 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

rip gösteremiyecekleri herhalde pek ya
kında anlaşılacaktır. Bu takdirde, Ber
lin - Roma mihverine, bir Londra - Parla 
mihverinin cevab vermesi ve Avrupa 
zümreleşmesinin daha sarih bir mahiye\ 
alarak mevcud ihtilafların büsbütün hal
ledilmez bir şekle girmesine intizar olu
nabilir. 

Kanaatimce, bugün, Akdeniz muvaze
nesi ve gerginliğin izalesi diye üzerinde 
uğraşılan dava, boş bir şeydir. İtalya ile 
Almanya son sözlerini söylememişlerse 
bile buna yakın bir lisan kullanmakta· 
dırlar. Bu şerait altında düşünülebilen 

şudur: 

İhtilaf baki kalacaktır. Eğer bir itillf 
yapılabilirse, bununla bir mikdar zaman 
kazanılacaktır. Ta ki İngiltere hazır1ık· 
larını bitirsin ve istediği gibi konuşabi· 
lecek bir hale gelsin. Yoksa, İngiltere ile 
Fransanm menfaatlerini, İtalyanın bu
günkü müddealan karşısında telif etme
ye hiçbir suretle imkan yoktur. 

Selim Ragıp Emeç 

Seyid Rıza Ankaraya 
gitmek istiyor 

Elaziz, 24 (Hususi) - Seyid Rızanın 
muhakeme edileceği gün çok yaklaşım~ 
tır. Sergerde mütemadiyen: cBen Anka· 
raya gideceğim, götürünüz, nakaratını 

tutturmuştur. 
, __________________ _ 

pı açılacak ve yeni bir kısım yapılacaktır. 
Nafia Müsteşarı ıeliyor 

Ankara, 24 (Hususi) - İstanbul - Lü
leburgaz yolunun açtlma töreninde bu
lunmak üzere yann Nafıa Müsteşarı Ari· 
fin riyasetinde bir heyet İstanbula gide

Bizde arşiv tetkikatının ihmal olundu- ları düzeltmek; büyük zaferleri kazan- yerlerin istimlaki için emir verdim. Bu
ğunu, Türk Tarih Kurumu namına araş- rııak ıureti?e memleketini üç misli bü- ralar istimlak edildikten sonra binanın 
tırmalar yaparken Başvekalet arşivle- yütmek hususunda aarfettifi cWıiyane arkasında Rızapaşaya doğru bir ka
rind~i arari def~rlerin~n~kistifa~ m~i ~nbndrrtldı. Bunla~an ~~dı -~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ki bütün. Hindistana hakim olan ve on işgal olunduğunu söylemiıtir. Neticede J Ankara Palasta misafir edile~e~l::: ettiğini söyledikten sonra Osmanlı impa- altıncı asırda yetişen bu büyük Türk hü- §UDları söyledi: Ogüst mabedi, Çankırı kapısı Hoyu~ 

cektir. 

ratorluğu halk ve arazi idaresi teşkilatı- k" d · d b - b'l d. E d ı gı 'dlerı·nd• -u-hı'm se kul Etı·yokuşu hafrı'yatı Baraj Orman çı·ft-.um arı aynı zaman a ugun ı e iıs- • r e eç .. , ... v - , • nın Bizans teşkilatı örnek tutularak ya- d h --L: T k · 
1 

ı -· d t ğr f .. · H lke-turlarından çoğu itibarda olan büyük bir cen yerlerin e ep ~ ür isım eri igı, sta yom, e no a ya muzesı, a 
pıldığı hakkındaki iddiaları reddetti. A- inkıtabcıdır. görülür. Bunlar sistemli bir yerleşme· vi, Sıhhat Enstitüsü, Devlet mahallesi, 
razi ve halk idaresi hakkında eski Türk- ' nin hakikatidir.> Çankayayı gezecekler, ziyafetlerde bu.-

1 Profesör Hikmet Bayurun tezi hara-
lerde mükemme usuller bulunduğunu, Profesör sözlerini, bu mıntaka tarihi- lunacaklar; 26 eylfıl salı günü Yerköye 
Osmanlıların tatbik ettikleri §ekillerin retle alkışlandı. nin daha derin tetkikat ile zenginleşme- hareket edecekleddir. Oradan Alacah&1 
de Selçukilerden Anadolu beyliklerine Kont Zichy'nin tezi si için Türk, Macar ve Romen ilimleri yük ve Boğazköy hafriyat yerlerine de 
ve oradan Osmanlılara geçtiğini anlattı. Kont Ziçi, (Macar kavminin menşefne arasında çalışma birlijini teklif ederek gideceklerdir. 
Kıymetli profesör bundan sonra Türk- dair) olan tezini fransızca okudu. Harita bitirmiştir. Profesör Pittard şerefine 

lerde arazi ve halk idaresi usullerinin üzerinde izahat verdi. A14ka ile dinlen- Bu çok dikkate şayan ve hararetle al-
garbda feodalite denilen ve ayni zamana di ve alkışlandı kışlanan tezden sonra kurultay bugün ziyafet 
ratslayan devirdeki idare şekillerile mu- Profesör Raşonyi'nin tezi saat 14 de toplanmak üzere mesaisini ta- Dün a~am saat beşte Tarabyada To-
kayesesini yapmış, Türk usullerinin da- · (Erdeldeki Türklüğün orta çağdaki :iz. til etmiştir. katlıyan otelinde İsviçrede tahsil eden 

Büyük bir dikkatle dinlenen ve tak
dirle karŞllanan bu konferans bilhassa 
hararetli ve sürekli alkışlar toplamış, ri
yaset mevkii tar.af ından da kendisine te
şekkür edilmiştir. 

ha pek adilane ve halkın lehine olduğu- leri) hakkındaki tezini türkçe olarak o- Davetli profesörlerjn Türkler namına uyuşturucu maddeler 
nu isbat etmiştir. kudu. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fa- inhisarı müdürü Hamza Osman tarafın-

Profesör Afet tez sahibine teşekkür et- kültesi profesörlerinden olan bu zat Er- An kara seyahatları dan Profesör Pittard şerefine bir çay zi-
tikten sonra şu değerli sözleri söyledi: delin uzun zaman Hun ve Avar Türkle- Davetli profesörler 26 ey!Cıl pazar gü- yafcti verilmiştir. Bu ziyafette şehrimiz-

- Tarihi hakikatler, umumiyetle toır rine yurtluk ettikten sonra Bulgar Türk- nü saat 15,15 de Haydarpaşadan Ankara- deki mümtaz zevat ta davetli olarak bu-
rak altından ve arkeoloji vasıtasile çıkar. ler ve daha sonra Macarlar tarafmdan ya hareket edeceklerdir. Junmuşlardır. 



12 Sayfa 

Vekiller 
• 

pazartesı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

mış, evvelki gün fiatlar yükselmiştir. 
Evvelki gün, altın 1060 kuruş iken sar

raflarda 1072 kuruş üzerinden alış, 1075 
kuruş satış fiatı kaydolunmuş, akşam Ü· 

.. zeri de 1080, hatta bazı rivayetlere göre 
1090 kuruşa kadar satılmıştır. Maamafih, 
Başvekil Vekilinin dün sabah gazetemiz
de intişar eden beyanatından sonra altın 
1070 kuruşa düşmüştür. Dün, alıcı da bu
lunmamıştır. 

Ünitürk ve Anadolu tahvillerine ge
lince, bunlar da tereffü etmiştir. Evvelki 
akşam, Türk borcu tahvilleri borsada 
14,10 lirada kapanmış, bundan sonra da 
14,22,5 liraya kadar çıkmıştır. Maamafih, 
beyanattan sonra, dün sabah 14,05 lira-· 
da açılmış, 13,80 lirada kapanmıştır. 

Esham ve tahvilat borsasında, devalü
asyon şayialarının bütün tesiri, yukarı
da da söylediğimiz gibi, Ünitürkle Ana
dolu tahvillerinin yükselmesinden iba
ret kalmıştır. Kambiyo ve nukud borsa
sında bu şayiaların hiçbir tesiri görül
memiştir. 

Tahkikat başladı 
Ortaya böyle asılsız rivayetler, şayia

lar çıkararak istifade etmek, bulanık su
da balık avlamak istiyenler kimler ve 
maksadları ne olabilir? Vehleten, hatı

ra gelen iki zümredir.. Ancak bu iki 
zümrenin bu şayialardan tevellüd ede
cek fiat değişikliklerinden istifade et
mesi mümkündür. Bunlar da şunlardır: 

1 - Elinde fazla esham bulunup zarar 
etmek ihtimalini düşünenler, ellerinde
ki esham ve tahvilatı daha fazlasına sat
mak için bulanık suda balık avlamak is
tiyebilirler ve bu şayiaları ortaya atabi
lirler. 

2 - Elinde Türk lirası bulunanlar, 
vehmettikleri devalüasyon karşısında 

kalırlarsa diye, paralarını mukabili dö
viz olan tahvilat alarak asüre etmek is
tiyebilirler ve bu fiat yükselişine ve bazı 
şayiaların meydan almasına sebeb ola
bilirler. 

Borsa komiserliği, bu şayiaların nere
den ve nasıl çıktığını dün sabah tahkike 
başlamıştır. 

Borsa komiseri İhsan Rifat dün sabah 
bankalar ve borsa acentalarile temaslar 
ve komiserliğin mürakabesi altındaki 

mali müesseselerde tahkikler yapmış, İs
tanbulda bulunan İktısad Vekaleti dai
mi müsteşarı Faik Kurdoğlu ile sık sık 
temasını mu haf aza ederek tahkikatı ne-
ticclerinden kendisini haberdar etmiştir. 
Henüz kat'i bir neticeye varılmamış ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Tahkikat neticesinde herhangi bir 
• 

m.ıksadla bu şayiaları uydurdukları tes-
bit edilenler eğer borsa mehafiline men
sub ve resmi bir sıfatı haiz olanlarsa 
borsa kanununa, hariçten ~mselerse 

Hey' eti' 
toplanıyor 

SON J POS'l'A 
========-================== 

Babasının bıçağı 

Altında ölen kız 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Üç yıl evvel Şehir tiyatrosu artist
lerinden müteveffa Celal Yaimbun dul 

Tekirdağlı Hüseyin 
ateş püskürüyor 

karısı Sabıha ile evlenmiş ve ondan Evvelki günkü Son Postada, Eski - - Tabii ya? Türkiye Başpehlivam 
Türk parasının kıymetini koruma kanu- Sabih isminde bir çocuğu olmuştur. cumadaki bir okuvucumdan aldığım sen değil misin? 
nu hükümlerine göre cezalandırılacak- Sabih~nı.?_ :ski kocası Celal Y~.kup· bir mektuptan b~hsetmiş, ve Dinarlı _ Öyleyim amma, Bul.!!ar gazetele-
lardır. ~~n en buyugu. Rey ha_~ olm~k uzcre Mchmedin yeni bir münasebetsizliğini ri benden ne istiyorlarmış? 

Maliye Vekiline izahat verildi Umran ve Merıh adlı uç çocugu var - ortaya atmıştım. Temiz Anadolu çocuğunun safiya -
Devalüasyon şayiaları hakkında yapı- dır. . . Eskicumalı okuyucum, Dinarlı Meh ne hayretini daha fazla arttırmakta 

.. . Cevad bundan evvel Maarıf ıdare- d' b ·· 1 d Sofy d · h ~ ·· · o· lan tahkikatın neticesi, dun akşam Malı-j . . me ın ugu~ er e a ~· :~eş ur mana goremedım. Ve ona, ınarlının 
ye Vekili Fuad Ağralıya bildirilmiştir. ı sınde çalışmış sonraları gemııe:de ~a- Bulgar pehlıvanı Dankolotla gureşe - Sof yada yapacağı güreşin macerasını 
Fuad Ağralı, meseleyi çok yakından ta- ~.arotlu~ ~apmış ve sarhoşlugu Y~ - ceği~i habe~ ~eri~or,_ ve Dinarlı ,~leh- anlattım. 
kib etmektedir. z.und~n ışınden ç~rılmıştır ... B~. aile medın kendını, Turkıye baş pehl~vam Tekirdağlı evvela hayretle dudağını 

, şundıye kadar Celal Yakup oldukten diye tanıtmasından şikayet eltıkten .büktü, ve: 

Vekiller yarın 
Ankaraya gidiyorlar 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

Hariciye Vekili 
Cenevrede bulunan Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın yakın
da geleceği söylenmektedir. 

* 

sonra şehir tiyatrosu tarafından çocuk- sonra diyor ki· G · d d" d k h .. l .. peh . . · - arıp. e ı, eme onu a a -
!arına verılmekte olan on beş lıra ay - cDankolof, Orta Avrupa şampivon -

1
. . k 

1 
? 

· · . · b. d w • ıvan yerme oyan ar var ... 
lık ıle geçınmekle ımış, ır sene en - luğunu senelerce muhafaza etmiş bır Sonra kaşlarını çatarak ilave etti: 
beri Cevad son zamanlarda kansı Sa - Bulgar pehlivanıdır. Binaenaleyh Sof- B . )' d li , Za t' . 
biha ve üvey kızı Reyhan ile daimi su- yada yapılacak güreş hakiki de olsa, - en.ıı:ı ;. ımk.~n neh.ge ~· J ı) e 
rette kavgaya başlamış ve evde deh • danışıklı da olsa, Dinarlının mağlfıbi - c1;avMuşuhmgıbı_ oy _oyd, şed ırl şe ırk du~~r-

tl . b' · · l'k b .. t · t' · . . h kk k ı e edın pesın e o aşaca egı -şe ı ır geçımsız ı aş gos ermış ır. yetıle netıcelenecektır: Bu mu a a ... 1' ? G" -~ v dk 
1 

d' 
8

. 
Kocasının sarhoşluğundan \'e her Bu itibarla, biz, Dinarlı Mehmedin, ım ya. ureş~ çagır ı .. g.~ me ı: ır 

gece mahallede rezalet çıkarmasın- kara akibeti şimdiden mukadder bir daha davet ettık gene gorunm~ı._ Bu 
dan usanan Sabiha boşanma için ad - güreşte kendisine Türkiye baş pehli - s~!~r dayanamadık, kalkıp kendi gureş 
ıı·yeye mu"racaat eh"';" ,,e ı Teşrı·ı11·e\' .. .. .. . d .. t k' 'z' tıgı yerlere baskın yaptık. Oradan da ..... ~ - vanı susunu vermesın en muş e ıyı . . .• . . d D' 

Ankara, 24 (Hususi) - Başvekalet Ve- velde duruşmaları yapılacağı adliye - Sizden ricamız da, Dinarlı Mehmedin, kaçtı. Bu ışler. tabu gızlı kalma ı . .• ! : 
,_1·ı1· ve İktısad Vekili CelaAl Bayar bu sa- d t b1·· d'lmişt" T" k' . lm d - h ttA narlı Mehmedin meydana gelmedıgını 
il\. en e ıg e ı ır. ur ıye şampıyonu o a ıgım, a a d k lm d B · t k 
bah geldi. İstasyonda Meclis Reisi Ab- Cevadın üvey kızı Reyhan da son Türkiye şampiyonlarile güreşmeye ce- uymayan a ~. ı.: u vazıye arşı-
dülhalik Renda, Ba§vekili İsmet İnönü, zamanlarda daktilo öğrcruneğe başia - saret bile edememiş bir pehlivan bi _ ~?d~ da onun yuzune bakan blmadı. 
burada bulunan siyasi müsteşarlar, me- mış ve lialkevinde katip olınak için !indiğini lfıtfen ilan eünenizdir?• ız e: .. .. . 
buslar, vali, polis müdürü, vekaletler, müracaatta bulwunuştur. Cevadın ka- Ben evvelki gün yazdığım yazı 1 • - Çok şukur, palavra kratın~n kur 
müesseseler erkAnı, İktısad Vekaleti ile- ,rısı Sabiha ve kızı Reyhan bu evden· le Esklcumah okuyucumun bu arzu _ tulduk. Başımız dinç oldu! dedik. 
ri gelen memurları tarafından hararetle ayrı. bir yere taşınmağa karar vermiş- s~nu yerine getirmiş bulunuyorum. Faka~ ?uralarda dikiş tutturama -
karşılandı. Ierdır. Ayni gün bir sabah gazetesinde çıkan yınca, gıdıp orala~~~· b(ımıza da!1a 
İsmet İnönü Celal Bayan otomobilin- Cevad ayrılma ve başka yere la - şu satırlar da Eskicumalı okuyucu _ sunturlu çoraplar oruyor. Za~n benım 

' k d d ~. B c:: şınma kararından haberdar olunca ka mun bana bildirdigwi haberi teyid edi- böyle işe aklım ermiyor. Eskıden, her-de sağına oturtara gar an 05~ ... ca a~- · k 
• . . . da ,rısına ve kızı Reyhana fevkalade kız- vordu: es: 

vekilete gıttıler. Orada bır saat ka r mış ve her ikisini de öldüreceğini kom- ., cBulgar şampiyonu Dankolof, Sof- c- Şampiyonum! diye do~aşıyorw -
kaldılar. • şulara söylemiştir. yada, gazetecilere verdiği beyanatta, du. Çalıştık, çabaladık,. şam~ıyonlugu 

Celil Bayar Başvekaletten çıktıktan Evvelki gece saat dokuzda sarhoş o yakında Türk baş pehlivanile karşıla _ kaz~nclık. Fakat gen~ ~~mn umur-
sonra 1ktısad Vekaletine giderek muhte- ,larak evine gelen Cevad evde de tek- sacağını bildirmiştir. ladıgı yok. Herkes bıldıgını okuyor. 
lif işlerle meşgul olmuştur. .rar bir şişe rakı içmiş ve gene kavga- ~ Türkiye baş pehlivanı Tekirdağlı Bu vaziyette ben ne yapayım? 

• . . • .. te Ali ya başlamıştır. Bu sırada kızı Reyhan Hüseyindir. Sofyaya gitmek niyetinde Şimdi ben buralarda oturup durur-
İktısad V:kaleti ~ıyası Mus şan ~?kın~a kendisinden ayrılacaklarını .olduğunu kat'iyen bilmiyoruz. Şu hal- ken, o Dankolof Sofyada: 

Rıza da bugun geldı. ,soyleyınce: . . de, Bulgar pehlivanının bahsettiği - Ben Türkiye şampiyonunu yen -
- :Demek sen de ananı teşvık edı - Türk güreşçisi ihtimal Dinarlı Meh - dim- diye mi dolaşacak? Eğer benim 

yorsun diye_ masa üzerinde bulu~.an meddir!~ yerime Dinarlı Mehmet ötede beride 
ekmek bıçagını kapaz:ak Reyhanın u - * gi.ireşmeye devam ederse, Türkiye şam 
zerine hücum etmiş ve on yerinden bı· ş· a· 1 1 k" .. . 'ht' piyonunun sırtı yerde11 kalkmaz ! ki k k t ım ı an aşı yor ı, o gureşçı, ı ı -
ça yıyarla k açmkış ır. 1 . d d h mal değil muhakkak Dinarlı Mehmed - - Şimdi seni Sof yaya gönderseler 

ara ı ız ço geç ge en ım a ı sı - d. "d · · ? 
25 Eyliıl 1937 Cumartesi hi otomobili ile Haydarpaşa Nümune ır. . .. . gı er n:11~ın. . . b"A 

tSTANBUL h t · k ld ılın "k' aat son Bu lıabcrın, bu suretle teeyyud edişın - Nıçın gıtmeyeyım? Ta n gide -as anesınc a ır ış ve ı ı s - d d.. T" k' B hl' 
1 Ö"le 1ıecrlyatı: "lm'"şt"'r Katı·ı Cevad da biraz son- en sonra un, ur ıye aşpe ıvanı rim. 6 

.. ra o u u · T k' d ·1 H '" .. b ld O T k' d ·1 H'" . h lı h l . 12.so: Plftkla Türk muslk1sl. 12.so· Hava- ra zabıta memurlan tarafından yaka _ e :ır ag ı useyını u um. na ev- e U: ag ı useyın, ırs ırs ı ı -
dls. lS.05: Muhtelit pl!i.k neşrlyatL lanmıştır. Polis ve adliye tahkikata de vela: . . çini ç~kıyor: . . . ·-· 

A"ram neşrivatı: t kted' - Pchlıvan, dedım, sen buralarda ne _ Işte lisan bilmemenın bu ıyılıgı ... ,, vam e me ır. d 
1 

? . . 

İklncl Türk Tarih Kurultayının neşri. Ku- Ölen Reyhanın annesi Sabiha vak'a 0 aşıy~rsu_n · .. . . va,:. B~~ Bul.gar ga~etelerını. okuma -
rultayın müteakib gün ve saatleri her top t f da dün kendisile görüşen bir ar- Tekırdaglı Huseym, masum bır hay- dıgım ıçın, hır şeyden haberım yoktu. 
ıo.ntı sonunda. blldlrllecektir. 18.30: Plft.kla. ~ r: ın ıza hıçkırıklar arasında şunları ıetle yüzüme baktı: Rahat rahat dolaşıyordum. Şimdi bir-
dnn.s muslklsl, 19.30: Konferans: Doktor Sa- ~ ~şu:1 t' . - Ne yapayım? denbire iki defa sırt sırta yenilmişten 
llm Ahmet <mıı.ddl, mıı.nevl 1yl yetışnıekli- soy emış ır. - Senin Sofyada güreşin yok mu? beter oldum. Elimde olsa. göndermele· 
ğlmize mtı.nl olan haller>. 20 eemıı.l K1imll - Cevad son zamanlarda her gece N .. b t? .. bekl d k d'l'gım-· den g"de 

d Tü. k lk.lsl ve k . b" k . - e munase e . rını eme en en ı ı ı -ve arkadaşları tarafın a.n r nıu.s sarhoc: olara eve gelır ve ıze ço ezı- C 1 h b · 1 az? Bul - . 
1 ö R t ı dan 'j • K . . . . b 1. d k - anım, nası a enn o m . - ccgım. 

halkpçaşa.rs~·ılynlervı, ~°t!:. B~ı%a ~': a;~:dı:şıım yet edc_rdıt.t endısınıd~ız es. ı~orbu . gal gazeteleri harıl harıl senden hah - - Bu vaziyette sence ne yaptlmalı-
nra o , • · Bu vazıye en usan ıgımız ıçm o - d. 

1 tarafından Türk musikisi ve halk şarkllnrı, anmaya karar verdim ve mahkemeye se ıyor ar. . ? dır? . . . . 
(Saat l\yıı.n>, 21.15: Tıı.ngo ve caz orkestra.~ ~üracaat ettim. Bir teşrinievvelde da- - Benden mı. - Orada b~ ışı ıd~re edenlere J?ı -
61, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30. , b k.ılacakt Kı Reyhan son ,, ____ , .. - •· · ., .. · • · • r:arlı Mehmedın pehlıvan olmadıgını 
Plakla sololar, opera ve operet parçalan. 'amıza a ı. zım zamanlarda daktilo öğrendi. Kendisini bildirip bu işe mani olınalı. .. Yahud 

IRADVOI 
BugünkU program 

ıztırab veriyordu. Mademki Mazlumla bugün Halkevine götürerek me.."Ilur Dankolofu buraya da çağırmah •.. 
nişanlanmıştım, artık ablamı kıskan- kaydettirecektik. Ben, bu cevapları not ederken, Te-" Son Posta • nın edebi tefrikası : 42 

mamalıydım ... Bu manasızlık, IllÜnase- Dün akşam kızım sevinçle eve gel _ kirdağlı Hüseyin: 
betsizlikti. Ama dedim ya, klskancın di ve elimi öperek: _ Dinarlı Mehm~t, diy~r, baş ~h. -
mantığı yoktur. Kalbime bir ok sapla- _ Anne artık sefaletten kurtuluyo- livan değil, alt pehlıvan bıle degıl~ır. 
nıyor, nefesim darlaşıyor, yüreğim küt . . . zaten Bursada Mülayimle, onun gu -
küt ediyordu. Hatta sarardığımı da his~ ruz. Işe gırdım. Bu adamdan da ayrıl. re ti-i me dana baskın yat:)tığımız uı

Bundan sonra rahat rahat yaşarız. Ben ş gb' Y sediyordum .. · . . . man, ıze: 
Gönül ile Mazlum hep yanyana mı sıze bakarım, dedı. Bır~z sonra Ce;a? _ İşimi bozmayın .. Ben sizinle boy Yazan: SELAMI iZZET oturacaklardı?. sarhoş olarak eve geldi ve rakı ıçtı. ölçüşemem. Fakat ekmeğimi bu işden 

Annem eve döndü. Mazlumun arka- Bu gece istemiye istemiye soğuklu- Bunun önüne geçme!\: ~ayet kolaydı, sonra: kazanıyorum. Güreş yapmıyorum, ar-
daşlarile randevusu varmış, onda gitti. ğum üstümde. Yeni rolümü kavrıyama- ben de yanlarına giderdim. Fakat bir . tlik d' demişti 

h A dun, ac~--ı: hır' aktör gı'bi dolaşLvo- tu"rlu" ,,apamıyor, adım atamıyordum.. - Siz benden ayrılacak mısınız? di- tıs e ıyorum, · . _ 
Ben de teyzemle sinemanın ususı ma- c.uıı to1 J kın k b ~ . Kendisinin de sıkıya gelınce sı.>yle-
tinesine gittik. Gönül gelmedi. rum. Sedef rengi krep jorjet tuvaleti- Uzaktan bakıyordum. ye kavgaya başladı ve e e ıçagı ı- .•. . . hr d •. 

1 
tistt' 

I J h .. nk" noktasındaydı. min içinde beccriksizleşiyorwn, hem Gönül gülümsüyordu. Onun bu gü- le kızımın üzerine hücum ederek bir dıgı gıbı, o, pe ıvan egı ' ar Il\ 
-ı.er şey er gu u . .. .. .. . . . . . d . Biz ona o zaman: 

Hiç kimse her günkü işlerinden bir şey ild omuzumun aras:ı uşuyor ... Arka- lumseyışını pek ıyı tanının. Aklın an çok yerlerınden yaraladı ve kaçtı. Ben _ . .. da 
feda etmemişti. Halbuki iki kişinin ha- ma yumuşak, sıcak bir kürk koysalar bir şeytanlık geçirdiği zaman böyle siv kanlar içinde yatan kızımın üzerine a- - Eger. a~tıs~sen, gureş rue! 

1 
;ını 

yatı değişmiş, iki hayat bırbirine bağ- sevineceğim. İnsan biraz üşüdüğü za- ri sivri gülümser; dudakları sivrilir, tılmış ve bayılmısım. Vak'a sırasında bı:a~, 1Naşıdın umpanyasına gır. e -
lanmıştı, ölüme kadar bağlı kalacaktı. man rahat edemiyor. burnunun ucu uzar, yanakları al al o- .. k •

1 
S b:h d d" k mıştık. k da almam 

Berber, saçlarımı, gezmeğe gidecek lur... ,küçu og um a ı e yere uşere Naşidin. u:n~anyasına ~ş * bir küçük kız saçı gibi buklelendirdi. Mazlum lakayd görünüyordu. Fakat hafif surette yaralandı. ~ı çok geç olacaklar kı, gıdıp Sofyada başka hır 
Nişan törenini teyzemin evinde yap- Buklelerden biri rahat durmuyor, mü- onu da bilirim. Gönül yan~ndayken ve hastaneye k~~dırdılar ve i.kı saat son - k~mpanya ~urmuş! .. . 

tık. temadiyen ensemi gıdtklıyor ... Düzel- eski günlerin hatıraları kalbıerinde ra orada öldu. . Fak~t ~ger ~rad.a, Turkıyye ba~ peh-
Gönül ile kocası, Berna, Mazlum, tey- teyim derken, dirseğimle eniştemin gö- canlanırken, Mazlwnun lfıkaydisine de --·- . -~· ----·- ·- lıva!lı ısmıle gureş~ı'Se v_e eg.er bı~. da-

zem, annem v~ be~ ~üçü~ yemek oda- zünü çıkaracaktım. güvenemezdim. Mazi insanın ikinci r- h~ Ist~~bula ~elmıye nıyeth degılse, 
sını dolduı:naga kafi geldık. Bu gece bir aksilik var. Ne ya~sam kalbidir... uı k daşlmlz <lıyecegım yo~·;· . .. .. -

Berna nışanı?,lda .. bulundu ~ıy~ çok olmuyor... Sinirlerim gergin, asabım Birdenbire gönlümde şiddetli bir ar- US ar a Fakat; bu ışıerı gordukten sonra bu 
seviniyorum, .~unku onun benı cıdder. bozuk... zu uyandı: Acaba ne konuşuyorlardı? 29 Birincitcşrinden itibaren yeni ray~. gelırse, yaptıklarını burnundan 
sevdiğine_kanıım .~e~e bu sırada onun Asabımı bozan hiç1er yetişmiyor- Konuştuklarını dinlemek, duymak, öğ- getirdiği makinesinde basılmaya ve getırırler elbet! Selim Tevfik 
arkadaşlıgına ç?k ıht~yacı~ var, 0 be- muş gibi, ablam tüy dıkti. Gittı, Mazlu- renmek istedim. Bu arzu içimde yandı, yeni ve büyük bir hacimde intişar et-
ni anlıyor, benı takdır cdıyor. . . mun oturduğu kana peye oturdu. tutuştu, alevlendi ... Her ne oıursa ol- meye başlıyacaktır. Modem gazete-

Yemek iyi geçti, ancak ben Kendım- Berna, annem ,teyzem, Baki koltuk sun onları dinliyecektim; kendimi gö~- ciliğin bütün icablarına uymaya ka-
de değılim. lara oturmuşlar, bir değirmi vücude ge- termeden dinliyecektim... rar veren refikimiz, bu vesile ile 

Sofradan kalkıp salona girdikten son- tirmişlerdi. Nişanlımla ablam bir za- Teyzemin evini avucumun içi gibi bi- münderecatını son derece zenginleş-
ra kendimde olmadığımı, kendime ge- man herkesten ayn, haşhaşa kalacak- lirim. Gözlerim, Mazlumla Gönülün o- tirmektedir. Arkadaşımızın bu yeni 
ıe:nediğimi bütün bütün farkettim. !ardı. turdukları kanapenin arkasında gerHi kararlarından okuyucularunızı ha-
Ablamın bana sık sık söylediği bir Kıskançlığın, kıskancın mantığı yolt- duran ince ipek seccadeye takılıp kal- ı · berdar ederken kendisine de muvaf-

kelime kulaklarımda çınlıyor: 

- Aman ne soğuk kızsın. 

tur ... İtiraf edeyim ki, kıskandım. Ab- dı... fakiyet dileyoruz. 
lamı kıskanmış olmak da bana ayrı bir, ( Arkaıı var) , .. - ' 

ispanyada 
Çarpışmalar 

Valansiya 24 (AA.) - Milli Mü -
dafaa Bakanlığı Cumhuriyetçilerin 
sark cephesinde ileri yürüyüşlerine de
~am ederek Bilescas ve Escuera'yı ele 
geçirdiklerini bildirmektedir. 
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Son Poatanm tefrikuı: SO 

Denizle::-in · Nlakyaveli 

um Br; r11 
Posla,, nın Hikayeleri 

Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu ABLA .. 
Gece yarısı korku ile yatağımdan fırladım. Ne oluyordu? 
Sanki birisi karyolamı iki. elile yakalamış bütün kuvvetile ' 

sarsıyor, etrafta müthiş bir gürültü kopuyordu 
Her ne ise, gece cSohenberg» ile cRe

inharb ı keyfiyetten haberdar ettim ve 
birer birer klübden sıvtŞıp deniz kena
rında bize intizar eden genç kızlarla 
buluştuk. 

İki dildadem vakitlerini boş geçirme
mişler ve bizim için küçük bir sandal 
hazırlatmışlardı. Bu sandala atlıyarak 
ve biraz açıkta bizi bekliyer. yirmi ton
luk motörlü yük gemisine kapağı at
tık. 

Yazan : Peride Celal 

Bu motörlü yük gemisi cenuba gide
cekti ve bizi cSomatra• nın tamam 
cJ ava» adasının karşısına tesadüİ eden 
bir noktasına bırakmayı kabul ediyor
du. O zaman bizim içın ikı adayı birbi
rinden ayıran cSonde• boğazını geç
mekten başka yapılacak bir şey kalmı

Abla, ablacığım çok bedbahtım! 

yordu. · 
Motörün süvarisi Malezyalı bir knp-

tan ve cidden çok iyi yüreklı ve çok . 
ba~acan bir adamdL Ke~~isi~.e kim ~~- Yalnız oir aralık bir Japo n harb gemisine tesadüf ettik 
dugumuzu anlattık ve mümkun oldugu Ne oluyorduk? Sanki birisi karyola-, eline du·· k · · d · · · 
k d k k . . · şmeme ıçm enız tarıkıle cJ a-

a ar araya ya ın seyretmesını nc:ı mı iki elile yakalamış sarsıyor bütün va» ya g k · ~ d.v, · .. · 
tt .k T A k. ~ . b' tehlik b k ' eçme ıs,.cme ıgını soylıyerek 

e ı . a ı, anı ır e veya as ın kuvvetile zıngırdatıyordu. Tamamile Somat d k ldı 
karşısında kendimizi Somatra toprakla- uyanınca farkettim ki yalnız karyolam D 'k;at a d'a · 

t b "l r ı .. .. .. ı a e ıyor musunuz? Grup azala 
rın~d a a ı : ~··· · . d k b , tr degıl bu tun ev sarsılıyordu, hem de ne azala nihayet iki arkadaş ben ve cSo-
K d~rr:c.ag~z. u r~~mızıb ~· ~ u_ e ;· sarsılış! .. Rüya mı görüyordum .. yoksa henberg• kalmıştık. Her ikimizin dece-

d 
ekn ısıbnmkıyı. ~e . a cenk.~ b.lır ınsakn o - o akşam birayı fazla kaçırmış da hisle- bimizde sahte pasaportlarımız vardı 

u ·tan aş a ışını ço ıyı ı en pe ma- rimin hezeyanına mı ugr-amıştım Sar- · 
h . b. k ta ld - d d d · · · (Arkası var) 
ır _ır ~? .. n o ugu a mey an a ~- smtı da durmuş olduğundan yatağım- --·· · ·----·· · ·---·--· ···--·~·--

d.ı .. zıra. butuı:ı ~e~~h~t ~na~:nda gemı- da dönerek tekrar uyumuşum. -""\ 
sını sahıl~en ıkı yuz ıle uç yuz metre a- Ertesi sabah geceki sarsıntının bir l\IJbefcl 
ras~nda hır ~es~fed~ bulundurmak. S'.~- hareketiarz neticesi olduğunu ve ynl- E·czaneler 
ret~le seyr~ttı kı ?oy le. kaya serpıntı- nız cBenko1çn» de yüzden fazla mes-
l~rı bol bır -~~v~!~de .. bılhas~a gecele· kenin yıkılmış olduğunu öğrendim. De- Bu rece nöbetci olan ttzaneler şunlar-
ym bu babayıgıtlıgı gostermeıe her kap mek ki Somatra adasında bulunan b'ır- dır: 

k A v İstanbul cihetinde.kiler: 
tanın arı degild.i. çok volkanlardan cKrakatan» bir k5.nı Aksarayda.: csa.rım>. Alemdarda: (Ab-

Ilk iskelemiz cSalinas• denilen bir yeniden uyanmış, faaliyete geçmişti. dülkadir). BtYyazıdda: coemm. samatl 
yereli ve süvarimizin tekne:i~i merc~n Biraz sonra cKroe» ye rr.üteveccihen yada: <Teofilos). Eminönünde: csaııı1 
kayalıkları arasından geçırıp sahıle hareket ettik ve orada limanda bir F ~- Necati). Eyübde: (Arif Beşlr). Fenerde: 
b -ı d · ·ı·k bak d ·d t! <Hüsamettın). Şehremininde: (Ndzım). ag aması enızcı ı ımm an cı - lemenk vapuru bulduk. cKroe» cSon- ş h - e zadebaşında: <Hamdi). Karagi\mriık-
den bir harika idi. de» boğazına yakın bir limandır. Bina- te: <Suad). Küçükpazarda: (Necatı Ah-

cSornatra• nın bu sahilinde karaya enalevh b 1. d b' F 1 k med). Bakırköyünde: <Merkez). 
• • • • J u ıman a ır e emen va-

yanaşmak hakıkı bır maharet ve bılgi" t dO'f t kloVo o O 0 Beyoflu clhetindekiler: 
· 'd' H k b·ı· k" b' ... k d 1 1 puruna esa u e me ıgımız pek ıyı . ,... 
ışı ır. er es ı ır ı uyu a ga ar oldu K .1 k d J d Istıklaı caddesinde: <Delll Suda). Tepe-
üçüzlü olarak gelip çullanırlar. Süva- ·k~ rAoe» 1 e . arşı a « ava» a a- başında: (Kinyom. Karaköyde: <Hüse-
rimiz evvela teknesinin başını karaya sınvda ı « ngen lımanı arası cSonde:t yln Hüsnü). İstiklfil caddesinde: <Limon-

.çevirerek tam yolla ileriye atıldı. Bi- ~gazının en. da.r, binaenaleyh bizle!' i- ciyanl. Pangaltıda: <Nargileciyan>. B~-
t hl k kt d b - şiktaşta: (Ali Rıza). 

İçeri girdi ve en yakın koltuğa kendi
ni bırakarak inler gibi mırıldandı : 

- Abla, ablacığım çok bedbahtım .. 
Ufak tefek, sarışın çocuk yüzlü bir ka

dındı. Koyu ela gözleri derin bir ıztırap

la nemli idi. 
Ablası ayakta durmuş ona hayretle ba

kıyordu. Yavaşça sordu: 
- Ne oldun Suat? 
Kadın elindeki küçücük mendili yü -

züne götürerek hıçkırdı: 
- Refik bana ihanet ediyor abla .. 
Ablası bir kaç adım geriledi. Kaşları 

çatılmıştı: 

- Ne! dedi. 
Suat derin derin içini çekti: 
- Evet, ihanet ediyor. Sen de şaşırdın 

değil mi abla? Refik bunu yapsın! Hem 
de evleneli iki sene olmadan .. Bir iki ay
dan beri zaten şüphedeydim. Beni öyle ih
mal ediyordu ki, fakat dün gece ... 
Ablası onun yanma yaklaşmıştı. Saç -

larını şefkatle okşıyarak sözünü kesti: 
- Dur, fazla heyecanlanma, kiminle 

ihanet ettiğini biliyor musun? 
- Hayır, fakat kim olduğunu öğrensem 

ben ona yapacağımı bilirim. 
Ablasının dudaklarında hafif bir te -

bcssüm belirmişti: 
- Sakın kocandan boş yere şüphe et

miş olmıyasın Suad? 
Genç kadın hırçın hırçın başını salla

dı: rinci dalga, bizi ceviz kabuğu gibi kal- çın en e ı esız na ası ır ve ogazı Bol'azlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
dırıp dleriye savurdu. Birinciyi takib bu noktada lıatedip cSomatra» adarım- Üsküdarda: (İttihat). Sarıyerde: ı Asaf). - Hayır, hayır, gayet iyi biliyorum 
eden ikinci dalga bu vaziyette kıçtan d~n •Java:. Y.a geçmek için ~i saatlik 1 Kadıköyü~de: <Suad, Osman HuUlsl). artık. Dün gece rüyasında onu sayıklı -
geldiğinden altımızdan geçti. Şimdi hır seyahat kıfayet eder. cR~ınharb m Bilyükadada: (Şinasi Rıza>. Heybelide: yordu. cScnsiz yapamıyorum sevgilim> 
mesele ( 3) numaralısına dikkat etmek- son dakikada gözü yıldı ve Ingilizterin ;....c_T_a_n_aş_>_. ------------• diyordu. O kadar bekledim, ismini söy -
ti .Çünkü ·ikinci dalgadan sonra henüz lcmedi. Sabaha kadar sessiz sessiz ağla-
kalkınmaya vakit bulamamı~ olan tek· Dahiliye Vekaletinden : dım ve sabah o, gözlerimin kızarmış oı-
neye bu üçüncü dalga çullanacak olur- duğuna bile dikkat etmeden çıktı, gitti. 
sa denizin dibini boylad1ğımtzm resmi 1 - Vekaletçe alınacak 270 teneke benzin nçık eksiltmeye konmuştur. Ablasının yüzündeki tebessüm kaybol-
idi. Halbuki maharetli süvarimiz üçün- 2 - Eksiltme l/Teşrinievvel/937 Cuma günü saat 15,30 da Vekalet binası için- muş, gözleri dalmıştı. Suat sarışın başını 
cü dalga daha üzerimize gelmeden, de toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. onun koluna dayadı cablacığım, ablacı _ 
bu dalga üzerimize gelrneğe vakit bul- 3 - Muhammen bedel 897 lira 75 kuruştur. ğım> diye, gene ağlamıya başladı. 
madan dümeni alabandaya almış ve 4 - Muvakkat teminat 67 lira 34 kuruştur. Bir hafta sonra idi. Suad Beyoğlunda 
tekneyi sahile yanaştırmış bulunuyor- 5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım Bürosuna mü- yürüyordu. Biraz sonra yan sokaklardan 
du. l'acaat ederler. Şartname için para alınmaz. birine saptı. Elinde buruşmuş. yırtılmış 

Malezyalı kaptanın bu mancvras!, be- 6 - istekliler 1/Birinciteşıin/937 Cuma günü muayym saatte teminatlarını bir kağıt par~ası vardı. Beyoğlunda bir 
nim gibi eski bir deniz kurduna yeni h.\milen komisyona müracaat etmeleri. c3384> c6188> apartımamn adresi yazılı olan bu kağıt 
bir maneyra öğretmiş, denizci~ik bilgi- " • a guzw'"" parçasını kocasının cebinde bulmuştu. 

mi artırmış oıuyarau. Baş ve dı·ş ag"' rısı ıstırabların .... "A·;·k;;;·i1ı···1,;i;;r; ................ . 
cSalınas• dan da bir:ız hamule yük-ı v 

ledık ve hemen denize açıldık. •• tb• • d • 
İskeleden açılmak, ' iskel~yc yanaş- e ll fil U IŞI Ir Kısa hizmetlileri davet 

Eminönü yabancı askerlik şubesinden: 
maktan daima daha koiaydır. Binaena- 1 
leyh biz de açılırken teknenin bir iki 
baş vurmasilc ;şin içinden sıyrıldık. 

Bundan sonraki iskelemize varmak için 
cKatoen• burnunu dolaşmakhğ•mız i-1 
cab ediyordu. Bu burun etrafında de
nizlerin pek şiddetli olduğunu işitmiş
t im. Halbuki m ahir kaptanımız bu kor
kulu mıntakayı da tehlikesizce atlattı En şiddetli diş agrılarmı dindirir. 

• Eminönü, Fatih ve Eyüp mıntakalarında 
ikamet eden yabancılardan ilse mezunu o -
lup daha yüksek bir mektebe girmlyen kısa 
h.zmetll ve tam ehliyetnamelilerfn yedek su
bay okuluna eylül/937 nihayetine ka1ar sevk
leri için emir alııımıştır. Bu gibi kısa hizınet
lller1n diploma ve ehllyetnanıelert ve yüksek 
mektebi terkedenlerin mektebi terkettlk.l~ -
rlne dair okullarından alacakları vesaikle 
birlikte sevkleri yapılmak üzer; şubeye mü
racaatları 1lfm olunur. 

Adresin altında şu iki kelime vardı: 

cSaat altıda bekliyorum>. Refik sabah 
giderken ceplerini telA§la karıştırmış, ya
tak odasına girip çıkarak bir şeyler ara
mış ve genç kadın ene arıyorsun ?t dedi
ği zaman omuzlarını silkeliyerek .,hiç> 
demişti. 

Suad şimdi işte o küçük kağıttaki ad
rese gidiyordu. Heyecan içinde idi. Aca
ba gittiği yerde nelere şahit olacaktı? En 
kuvvetli bir ihtimal vardı. Refiği sevdi
ği kadınla beraber yakalamak... Bunu 
düşünmek Suadı harap ediyor. derin bir 
hiddet içinde bunalmasına sebep oluyor
du. 

Genç kadın elindeki adrese bakarak 
Beyoğlunun dar sokaklarıııdan birine 
saptı. Büyük bir apartımandnn içeri gir
di. Merdivenleri sür'atle çıkmıya başladı. 
Nihayet bir kapının önünde durdu. Zile 
bastı ve elini göğsüne getirerek gözleri 
heyecandan büyümüş bir halde bekledi. 
K&pı açıldığı zaman sendeler gibi oldu. 
Karşısında Refik duruyordu. Karısını 
görünce genç adamın da yüzü değişiver
mişti. Elini içeri girmesine mani olmak 
ister gibi uzattı. Fakat Suad onu iterek 
içt?ri girdi, boğuk bir sesle: 

- Bırak, bırak diyordu. Sevdiğin kadı
nın biraz sonra elimde ne hale geleceğini 
göreceksin.. Onu öldüreceğim, öldürece
ğim .. 
Karşıda aralık duran camlı bir kapıya 

doğru koştu. Kocası: cSuad, gitme, çok 
fena olacak~ diye, yalvararak arkasından 
yürümüştü. Genç kadın bu sözleri duy -
madı bile .. Kapıyı ardına kadar açtı. Fa
kat daha fazla ilerleyip içeriye giremedi, 
birdenbire kolları yanına düştü. Yüzü 
dudaklarına kadar bembeyaz olarak ka -
pının açık kenarına dayandı ve inler gi
bi mırıldandı: 

- Aman Allahım, aman Allahım bura
da seni mi bulacaktım!. 

Karşısında, uzandığı divanda yarım 

doğrulmuş, çıplak omuzlarını ellerilc ka -
pamıya çalı~arak ablası duruyor ve ko -
cası taş gibi hareketsiz önüne bakıyor -
du. • 

ve b izi iskeleye yanaştırdı. 1 

Bu ıssız havalide hiç kimsenin naza-! 
n dikkatini celbetmemiş olduğumuz
dan emindim. Motör cKatoen:t de bü-J 
tün bir gün kalacaktı. Biz de sahili ta
kib etmek şartile cBenkolen» limanına 
kadar gitmeğe karar verdik. Bu liman 
ehernmiyetlice bir mevki olup burada 
birkaç Alman tüccarı yerleşmiş bulu
nuyordu. Bu vatandaşlar bizi candan 
tezahüratla karşıladılar, geceleyin şe

GRİP İN 

Suad, onları manası boşalmış nefesler
le uzun uzun süzdü. Oraya kocasını elin
den alan kadını tahkir etmek, hatta ona 
olmıyacak fenalıklar yapmak düşüncesi 
ile gelmişti Fakat karşısına rakip ola • 
rak ab1asının çıkacağını, nasıl tahmin e
debilirdi ?. Demek yıllarca kederi ile ke
derlendiği, neş'esi ile saadet duyduğu, ab
lacığım diye, üzerine titrediği bu kadın .. 
Boğazı tıkanır gibi oluyor, içinde garip 
bir eziklik hıssediyordu. Elini başına ge
tirdi, düşecek gibi sendeledi. Kocası he
men yetişip kolundan tutmuştu: cSuad, 
Suadcığım> diye, mırıldandı. Genç ka -
dm nefretle ürpererek kolunu onun e -

-ı ·--·····Y;~i···~~·Ş··;iy···~;-··----, linden çekti, kendini toplıyarak yürüdü. 
· Kocasının yanında bulacağı kadına ya -

Yeni Türk - Eminönü Halkevlnin çıkar - pacağı şeyleri düşünerek, heyecan ve a
ciığı bu aylık mecmuanın 57 inct sayısı :zen- sabiyct içinde girdiği apartıman kapısın-

refimize ziyafetler verdiler. 

Bütün ağrı, sızı ve 
sanclları keser 
Baş ağrısına, nez.le grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

Bizler bu ziyafetlerde bulunduktan 
sonra yorgun olduğumuzdan erkenden 
odalarımıza çekilip yattık. Gece yarısı 1 
zıplıyarak yatağımda doğruldum. 1 '•·••••••••••••=' ••?::.!3>t~.l"l'llitısamilliee~;p;;am__.m.a!m-ırm-•# 

gln bir münderecatıa çıkmıştır. dan, biraz sonra kolu kan d kı k ğ 
Balk Bil golsi Haberleri - 71 inci sayısı in-

1 
adıgy d . 

1 
d a 1 rı ' u -

tişar etmiştir. ı sa emenın a tın a ezilmiş, mah-
Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu tara - volmuş bir halde çıkıyordu. İki sevgili 

tından haftada bir çıkarılan bu Çocuk ınec- insanını bir anda kaybetmişti: AblasIAı 
muasının 52 inci sayısı renkli bir kapak i - ve kocasını .. 
çinde güzel yazı ve resimlerle çıkmıştır. 

TEŞEKKÜR : Çok sevgili oğlumuz Cemi
lin ölümü dolayısile acılarımıza iştirak e -
den akraba ve arkadaşlarıma teşekk~irlcrl -
nılzi bildlrlrlz. 

Eşi: Sıdıka Ayıen, Ödemişte Karaferyeli 
lb.cl l\lehmet Şah oflu maallim 

Uü.o;eyin Ayren 

Yarınki nüshamızda : 

Me§ersebeblneiml~ 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 
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Yazan : Arif Cemil 

· Talat paşa hata ederek elindeki 90 bin lirayı Alman 
markına tahvil etmiş, markın sukutundan sonra yarıdan 
ziyadesini kaybetmişti. Bu, mütebaki parayı da yaptığı 

seyahatlerde ve arkadaşlarına yardım da sarf etmişti 
;y0 ksa Düsseldorf mülakatı hakkında J ni de üzerine aldığı için, şikayetler za
Taüıt paşa arkadaşlarına müsbet bir ten harbiye nazırı Enver paşaya kadar 
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Tomris, can 
kanile dolu 

çekişen Keyhüsrevi, içi İran askerlerinin 
tuluma attırarak 

istediğin kadar kan 
bağırdı: "Şon nefesinde 

şey söylemiştir. gitmiyor, .~~teşarlıkta kalıyord~. 

Paşa Anadoluya geçmeğe hazırlan- BunEufkn Auzerıne ~ver P~_şayı ~kı~t~- Keyhüsrev, birkaç gün sonra Sard etti. Keyhüsrev de onun fikrini tasvib gelen felaketi haber •lmra, Keybüareve 
dıgvı için artık Berlinden uzaklaşmama- dım. arı umumıye muvace ~sın e h · gird" L"d k lı · d k etti. şöyle bir haber gönderdi: 

iç... kana doy. " 

k d k .. ··k d .. t .. - ·· ·· ·· Jsmail şe r.ıne ı. ı ya ra nı esır e ere gv a karar verdi Bir iki hafta için tekrar ne a ar uçu uş ugumuzu, ·· · 1 k ld Keyhus·· rev, Trırn,.ıs· ;,.. so··zlen·run· te- cEy kana kanmak bilmi. ·yen ~y-. 1 k f da d·ı · r~ onu yanına muşavır o ara a ı ve o- ~·~ ~ _ 
yer değiştirmeğe lüzum görmedi. Hal- Hak~~1? muta a e e ~ mesı ~.t.ım nun emsalsiz servetini İrana naklettL siri altında kaldığı için, bu harbde ken- hüsrev, bu muvaffakıyetin~e~ magrur 
ibuki buna şiddetle ihtiyaç vardı! ge.ldıgını anlattım. Halbuki Enveı pa- Keyhüsrev, Lidyadan sonra, Kelda- disinin bir felakete uğrıyacağına ihti- olma! İçtikçe aklını alan, butun ahl~ 

TALAT PAŞANIN MALI 
VAZİYETİ 

şa. H b d tt•k İ ma·ı H· kkı niye üzer~ıe yürüdü. Keldaniyenin pa- mal verdi. Bundan dolayı, oğiu Key- sızlığını meydana vuran şarap zebi!.' 
c- a.~d t~va;;:t~ ı ce :r ~ o~ma- yitahtı olan Babil şehri pek müstahkem kavsı çağ.ırarak, kendisinin her ihtırna- ile oğlumu iğfal ve mağllıb edişine ~u

~aşa~a t .~ e 
1

~~~ım ~ · orduvu ve kuşatılması güç büyük bir şehirdi. le karşı Iranda payitahtta bulunması venme! Oğlumu merdlikle yenemedi.ili 

besanl ark.ıbeı ame ~~ed g~~d·r ~e ı Onu, hücumile alamıyacağını anladı. icab ettiğini.. kendisi bir felakete uğ- Sana son tavsiyem: Oğlumu iade el."!_8 
Acaba Talat paşa Berlinde ne ile ge- eme . nce rn un e 

1 ı .» - Mahirane bir hileye başvurdu: Fırat l'arsa tedbirli davranmasını Krezüsü de memleketimden çekil git! Eğer dedıgı· 
çiniyordu? Şahsi serveti yoktu. HükU- va~ını v:rdı. tl . . t kr lfm İs nehri Babilin ortasından geçiyordu. beraberinde götürmesini ve ona karşı mi yapmazsan, büyük il8hıın cG~• 
metten maaş da a.lmıy~rdu. O halde ne- . u muracaa enmı e ar e 

1 
• - Keyhüsrev, Keldanilerin haber, o]ma- hürmetten bir an aynlmamasını söyle- namına yemin ederim, ~ seni bir tur· 

reden para tedank edıyordu? rnaıl Hakkı paşanın kaldırılmasında çok d hri · d b l h d" lü doymadıgın· kanla bogarım.• 
· · E d h · ,~a an, şe n cıvarın a u unan ve ne - ı. İlt.h d "e Terakki Mondro · mütare- ısrar edınce nver paşa, a a 7.I\ o. e . A . .. . .k • h.. b tehdid -L ·v""t ı a • ::ı • • - - • • rın taşkın zamanında fazla sularını zap- Keykavs ıle Krezus gıttı ten sonra Key usrev, u e eııemmı .. "" :ı. · • ·f · d d v •ld g· zaman mer- ileri gidecek olursam ıstıfa ede-:egmı . _ .. .. . ' . İs . . . ını ~esının arı .e~ın e ng: 

1 

ı . . . . .·· .. tetmıye mahsus olan buyuk havuz:ı Keyhusrev, ordusunun başına geçtı ve vermedi. Yalnız pargapısın rıcas 
kezi uınumı azasına bırer senelik maaş- tehdıd makamınd_a ~lerı surd~. 1 nehrin mecrasını çevirtti. Nehrin yata- nehri geçti. İran hükümdarı Masajet kabul ederek onun prangalarını çıkart• 
1lannı peşin olarak ~iye etti. Bu para - En~er p~a ıstıfa etsey.dı, ~~l 0 

ur- ğını kuruttu ve ordusunu oradan yürü- arazisinde geçirdiği ilk gecede bir rü- tı. Genç delikanlı, bu fırsattan is+..Uade 
çok bir şey değildi. Aza başına otuzar d~? ~erme bır başkası tayın e 

1 eınez terek Babile girdi ve bu suretle Kelda- ya gördü: Yanında bulunan eski şehza- etti Esaret zilletini nefsine yedireıne-
liradan senelik tahsisat 360 lira tutu- mıydıA? 1 b d •. k"· niye devletini de mahvetti. delerden cKeştaseb• in İranda kalan di. Kendi elile kendisini öldürdü. d H lb ki Almanyaya gelen Ta- Talat paşa bu sua e ceva en eaı ı. . . . . . . . .. .. ., D . K h.. . teklifini' · reci 
yor u. a u •A . . . . . Babı!, Buhtunasarın Fılıstınden ge- yll"mı yaşındakı buyuk og.u ıı: ara•nın. Tomrıs.. ey usrevm 
lat paşa ve rüfekası, il~ buç~k seneye -: ~abu başka b.msını tayın ctme:k tirdiği Yahudi esirleri ile C.ocluydu. iki omuzunda iki büyük kanat çıkmış .. ettiğini ve oğlunun kendi kendini ö_l· 
yakın bir zamandanberı Berlınde otu- kabıl_dı. Fakat harbın en .b~hranh .b.r Keyhüsrev, zeki bir siyaset takib ett;- bu kanatlar o kadar büyük ımiş, k: Av- dürdüğünü haber alınca Keyhüsrev~ 
ruyorlardı ve seya~aU~r ;vapıyorlar?ı: devrınde Enver paşanın ~tıf~sını .rca- ği için; onları, serbest bırakarak kendi rupaya, Asyaya gölgeler salmış. üzerine yürüdü. İki ordu, büyük bır 
Aldıkları paranın ou ihtıyaçl~ra kafı b~l et~ek, ordumuzu netıcesı :neçhul diyarlarına gönderdi. Yahufüler, her Keyhüsrev, rüyayı kendi aleyhine şiddetle birbirinin üstüne atıldı. İlk ev· 
gelmiyeceği tab~i i~i: Doktor Nazım g~- hır vazı~et:. so.~mak demek oldu?undan 1 gittikleri yerde, Keyhüsrevin dm !ar- yorduğu için Keştasebi çağırd1: vel ok muharebesine giriştiler. Okları 
yet idar:li.oldugu ıçın onun hemen hıç buna .~1 r. turlu cesa_:e: edemed~~· .tşt~ıkı gözetmediğini.. herkesi i~aat ve ma-J - Kcştaseb! Oğlun Dara, İranda, a- tükendiği zaman, ellerine kıhçlarUUt 
para~a ihtı~acı yok_t~. Fa~at .. doktor v~n bu mucbır s:.ıx:b y~zunden suııscıma_ kUl bir vergiden başka bir ~ayda tabi leyhimde fesad kuruyor. Bunu, bu ge- hançerlerini, harbelerini aldılar~ Bı~ 
haettın Şakır ve dıgerlen böyle degıl- yapanların muhırn bır kısmı cezasız kal tutmadığını anlatıyorlar .. ona karşı te- ce ilahlar bana haber verdi. Hiç durma.. birine saldırdılar. Kucak kucaga VU 

di: dı. veccüh ve muhabbet celbediyorlaıd~. \dan İrana git. Oğlunu, avdelımde bana ruşmıya başladılar. . 
Ittihad ve Terakki erkfmınm Alman- Umumi harbde vagon alım satımı Keyhüsrev önünden ko.sturduğu Ya- teslim etmek üzere muhafaza altınrla İki taraftan da bir asker bile gerı~e 

yada vaşıyabilmelerini temin eden pa- suiistimallerin başında gelirdi. Harbiye hudi propag~ndacılarm sayesinde bü- 1 tut! kaçmıyor .. ölümle kucaklaşaraıt d~J-
ra, İttihad ve Terakkinin d~~ılmad?n nezareti levazım riyasetinin mümane- tün Anadoluyu ve Stlriyevi kolaylıkla' · Deyince, Keştaseb: şüyordu. Bu dehşetli muharebede traıı 
evvel Talat paşaya fırka reısı sıfatıle atinden dolayı bu suiistimallere karşı' zaptetti. Bu suretle büyük bir ımpara- - Senin sayende, İran bütün dün- ordusunun da, Masajet ordusunun da 
verdi- doksan bin lira idi. Bu para ya- alınan tedbirler de bir fayda vermiyor- torluk kurdu. 1 yaya hakim oldu. Yalnız oğlumun değil, büyük bir kısmı helak oldu. Nihayet, 
bancı memleketlerde devam edecek o- du. O zamanlarda bir de askeri demir- Krezüs, Keyhüsrevin ölümüne karlar İranda hiç kimsenin senin aleyhinde Keyhüsrev de yaralanarak mağlub ol· 
lan ikamet müddeti zarfında memleket yolları idaresi tesis olundu. onun müşavirliğinde kaldı. Efrasyab bulunacağına ihtimal vermiyorum. Bc.1 du. 
uğruna sarf edilmek üzere Ta!at paş~· (Arkası var) da hayatının son demine kadar torunu- : şimdi İrana dönüyorum. Oğlumun böy- İran ordusunun kurtulan itısmı, Key-
ya veı·ilmişti. Talat paşa, hata edere~ ---- -·-·. ·--·---- nun sayesinde rahat etti. le bir hareketini görürsem, l>llU sana hüsrevi harb meydanında bırakarak 
elindeki doksan bin Hray1 Alman. mar- r -,, I Keyhüsrev, kızı Atosa ile oğlu ikinci teslim edeceğimi vaad ediyorum. perişan bir halde Midyaya kaçtı. Tonı· 
kına fµhvil ettirdiğinden markın şıdde~- ı Bir Doktorun Keykavsı doğuran karısı Kasandan öl-1 Diye cevab verdikten sonra atına aı;- ris, düşmanına galib geldikten sonra 
1i sukutu üzerine o paranın yandan z. 

1
- •• •• 1 düg· ü zaman, onun mezarı üstüne, Ba- ladı. İrana hareket etti. harb meydanındaki ölüler, yaralılar s-G 1 k Cumartesi İ r 

yadesini kay~etti. Mütebaki parayı I~- Un U bil civannda cMürgab• denilen mahal-[ Keyhüsrev, Krezüsün tavsiyesine rasında Keyhü~evi _bul~u~du. ran o; 
tokho·ma, Laheye ve Romaya yaptı~ı Notlarından (:) de muhteşem bir türbe inşa ettırdi. göre, Tomrisin tahliye ettiği payitahta dusundan ~ld.~gı ~sırlen ıd~ edereu. 
seyalııtler ve arkadaşlarına yardım ı-ı yalnız derme çatma bir takını kuvvet- ~.anlarını buyuk hır tuluma ~?Idurt~ 
çin sarfetti. Kara ciğer - 13 - ı ler gönderdi. Kendisi, ordusiie geride Olüm halinde bulunan Keyhusreve .• 

Onun için, paşa artık parasızdı. Pa- Rahatsızlıkları bekledi. Tomris te ihtiyatla hareket - Ey gurur ve azameti ;le ~nn~ 
ra tedarik etmek için ailesine aid bazı KEYHÜSREV (KURUS) un ederek önündeki kuvvetlerin iizerine olan, kana doynuyan Keyh'..isıev! PJ.'i1" 
mücevheratı terhin e,"lek istedi. Bunu Ve inkıbaz ÖLÜMÜ ordusunun üçte birini gönderdi. Tomri- tahtıma et ve şarap doldurdtm! OğlU" 
haber alan Strnusa isminde bir Alman Her ne kadar doğrudan doğruya b:ı.zı sin kuvvetleri, Keyhüsrevin kuvvet!e- mu şarapla sarhoş ederek ~sır ettin °"' 
fabrikatörü, umumi harbde Talat pa- mlde ve barsak hastalıklarından .uUte- Keyhüsrev, altmış dokuz sene ~·aşa- rini kılıçtan geçirdiler. Bu kuvvetin ölümüne sebeb oldun. Beni mateıne 
şa sayesinde askerlikten kurtularak. işi- vellld inkıbazlar varsa da inkıbazların 1 dı. Hayatının son senelerinde, elde et- başında, Tomrisin oğlu İspargapis bu- boğdun. Kazandığım zaferin s.ıadctifll 
ne de\ am ettiğinden ve çok para ka- ~~::~n~:~:ğ~~a~~1::;~cı;:;1~~l!~~ ' tiği muzaficriyetleri ve göklere çıkan lunuyordu. Delikanlı, Keyhüsrcvin or- bana haram ettin. İşte, sana vaad etti• 
zandı~ından dolayı Türkiyeye karşı zıteslnl ynpmamnsından ileri geldiği mu- ~an ve şöhreti yüzünden büyük bir gu- dusunu mahvettiğini zannederek asker- ğimi yapıyorum. Seni, ordunun ~skef" 
beslediği şükran hissile Talat paşaya, hakknktır. Bu ırrazatın azlığı da ı:aracı- rur ve azamet duymıya başiadı. Bir ta- }erine etli şaraplı bir ziyafet çekti. }erinin kanı ile doldurduğum tuluın' 
ileride ödenmek üzere üç yüz bin mark ğerln natamnmlyetınden mütehassıldır raftan da 69 Ya<?tnda iken güzel- Keyhüsrev, düşmanının bu ga(Jetin- sokuyorum. Son nefesinde istetiiğin 1'1l" 
verdi. Paşa, bir fırsat zuhurunda en iyi Normal olarak deri tabii barsaklarımı- liği dillerde destan olan Skit .rkından den istifade ederek sarhoş sarhoş uyu- ' dar kan iç .. kana doy! 

zın bilhassa kalın barsağın hususi bir -"'" 
bir surette memleket uğruna sarfedil- tenebbUhUnden ve spasmısından llerl olan ve Hazar denizinin şark ve şima- yan Masajetleri bastı. Ekserisini kılıç- Diyerek onu kanla dolu tuluma ~o 
mek üzere bu parayı bankaya yatırdı. gelir. Bu tenebbUhU ve lspazmıyı uyan- ı li"ndeki geniş bir ülkeye hakim olan tan geçirdi. .Tomrisin oğlu İspargaplsi turdu. 
Ona hıç el sürmedi. dıran sarradır. Snrra az gelirse veynhud Masajet devletinin kraliçesi Tomrise de esir etti. M. Rasim lhgd 

Bö• le sıkıntılı anlarda bazı dostları hiç gelme?.Se o zaman kalın b:ırsakta i aşık oldu. İran hükümdarı, bu dilber Tomris, ordusu ile oğlunun başına - S O N -
Talat paşaya umumi harbte İttihad ve mevaddı gallzanın terakümü vaki olur. ye fettan kadıı;ın, kendisi ile evlenmesi 

İşte inkıbaz da bundan başka bir şey 
Terakki sayesinde zengin olanları ha- değildir. için haber gönderdi. 
tırlatırlar ve memlekette zengin yetiş- inkıbaz bidayette büyük aksülanıeller 1 Tomris, Keyhüsrevin bu teklifini hi-
sin diye göz yumdukları hallerin bel- yapmaz. Hasta bundan Hkin az mut.ees- le addetti. Onun teklifini, ülkesini e-
ki do;;.ru olmadığım söylerlerdi. O za- slr olur, veynhud hiçbir şey hissetmez. ]inden almak için bir bahane saydı. 
man Talfı.t paşa umumi harbde yap::a.n Fakat devamlı olarak mevaddı ı,;aitnnın Gelen elçilerin hududdan geçmelerini 
suiistimallere kendisinin göz yummuş barsakların gışayi muhatisi üzerine olan m enetti. 

teması nihayet tahrişi muclb olur. Ve 
olduğunu reddedere~ der.~i .~: . ı gışayl muhatinln mukavemet! azalır. Keyhüsrev, bu red cevabına ve haka-

- O suiistimallenn buyuk bır kıs- Gışayl muhatlnln bozulmasından dolayı rete kızdı. Araks nebrine ordu gönder-
mından harbiye nezareti levazım reisi mevaddı gaita içinde bulunan mtkroblnr di. Ne.hrin üzerine, askerıni geçirmek 

.. ve toksinler kana karışır. Böylece nıe- , için köprüler" attırdı. Nehirdeki nakli-İsmail Hakkı paşa mes'uldür. Çünku vaddı galta Ue müzmin tesemmüm de-
1 levazım dairesinde iş başına getirdiği nllen hastalık meydana çıkar. Böyle b:ır- yata mahsus kuleli gemiler inşa ettir-

rüfekasının harekatını şiddetle iltizam saklar basıtnslle vücuda dayll olan mlk- di. 
ederdi. Biz onlann bu harekatını işit- roblar karaciğere kadar gelir ve onun dn 1 K.eyliüsrev, bu işlerle uğraşırken, 

ll b vazifesini 1hH'ıl ederler. Safra az akmağa Tomris, ona şöyle bir haber gönder-tikçe harbiye nezaretine müracaa a u başlar ve barsaklardaki mlkroblan öldü-
gibilcrin tecziyesini isterdik. Halbuki ren en büyük A.mll olan safranın bulun- di: 
bütün bu müracaatlarımız ve şikayetle- maması blrçok tahalfılfıta yol nçar. cEv İranlıların ve Midyahların kra-
rimiz aksi tesir hasıl ederdi. Bu suretle başlıyan araz başlıca şu -se- lı! K~ndine o kadar güvenme! Giriştiğin 
Levazım dairesi hiç bir kanuna ria- kilde tezahürat gösterir. Hazım brızuk- harbin sonunun sana ne felaketler tak-

lukları, bulantı, fenn bir lştihn, b ı dir ettiğini bilemezsin. Sen, ülkene yet etmiyor, bütün memurlarına keyfi dil ve ağızdan koku gelmeğe, h t ı 
1 

··k 
hükmet! Bırak, ben de devletime ıu ·-surette hareket etmeleri emrini veri- yavaş ynvaş zayıfiamağa başlar. f' ıı 

yordu. İsmail Hakkı paşa mülki daire- asabiyede tesemmüm dolnyıslle \.!\ :ıs • mcdeyim! Yok .. harbetmekte ısrar e-
ierden gelen şikayetleri hükümsüz b!- ıuk tnkatslzllk, şiddetli yanm t ntr de en ben, üç günlük mesafeye kadar 

1 
lan., ....-~dınlarda hayız müı:kül tı "'o cn·ye çekilmeve hazırım Gelip mem-ı·akmak için elinden geleni yapıyordu. ~ " " J • 

rfıIUr. Sağ kasıkta, ayakta artın k ze e , e time gir. Buna cesaret edemezsen, 
Talat pa~ b~ şekild~ ~~stlarına derd 1 birtakım sancılar olur. en üç günlük mesafe geriye çekil.. o-

yanarken ıçlennden bınsı: ""te böyle zamanlarda en güze teda .. 
I. ·1 H kkı ~ da beni bekle!• - Peki paşam, smaı a paşayı taracıı~ertn vazltesinl tanzim, ifrnzntı• 

yerinden attıramıyor muydunuz? diye tenbih ve barsaklann harekfltmı tcsl'ıl Keyhüsrev.. bu haberi alınca, ileri 
sordu. eden bir usulü tedavidir. -relen zevatı topladı. Onlaria müzakere 

Bundan aynen bahsederiz. elti. Bütün müşavirler, geriye çekilmi-Talat paşa dedi ki: 

- Tabl·1• fsmaı·1 Hakkı paşayı levazım ye tarafdar odular. Yalnız Krezüs, böy-<•> Ba notları kesip ıaklayır.ıı;. 7ab11' 
reisliğinden atmak için birçok teşeb- blr albilme 1apqtmp toueıw1on Jr.-.ıııu. le bir hareketin Keyhüsrev!n şan ve şe-
büslerdc bulunduk. Fakat o, ekse."'iya Sıkantı umanınırda bu notlar bir dok.tor refine mugayir olduğunu, harbi Masa· 
harbiy'e nezareti müsteşarlığı vazifesi- ıll»t lmdadınna yetltebDlr. jet arazisinde kabul etmesini tavsiye f 

fstanbul Tramvay ş·rketinden: 

Üniversite ve Yüksek Mekteb 
talebelerine 

Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hak kını bahşeden ve evvelce verilmif olaJl 
1936/1937 mekteb senesine mahsus yeşil kartlar 1937/1938 senesi için değiştiri" 
Icceğinden, Üniversite ve Yüksek Mekte b talbeleri 15 İlkteşrin 1937 tarihindell 

evvel yeni kartlarını almak üzere Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkaslJl" 
da, Söğüt sokağında Hareket Kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri i1Aıl 
olunur. Direktörlük 

İstanbul Telefon DlrektUrlilğtlııdell 
4000 adcd Ankara Telefon rehberi bas tmlmak üzeredir. Memleket iç ve dJfl" 

ııa tevzi olunacak bu rehberin iş adamları ve ticarethaneler için kuvvetli bit 
propaganda vasıtası olacağını izahtan müstağni görürüm. 

İlan şeraiti İstanbul Telefon rehberin in aynıdır. Kayıd muamelesi ve u.ah•t 
almak için Müdüriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) No. roya tele!~ 
edilmek suretile müracaat lfızımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a veril~ 
için istical buyurulmasını rica ederim. Müdüriyet 

Devlet Demiryolları 9 ncu işletme Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 1300 lira olan 5 ton renkli üstüpü açık eksiltme usuUJ-

7/10/937 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu işletme mübayaa kr 
misyonunda satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek istiyenlerin 97,5 lira muvakkat teminab ve kanunun tayin ~ 
vesikaları beraber alarak ayni gün ve saatte İ~letme binasındaki komisyon 
liğine gelmeleri lazımdır. . 

Şartnameler parasız olarak komisyon reisliğinden verilmektedir. c-6324• 
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.~A~~a En~m&QOO~ s~~~~~hnma•fyakuuu~r'-------------~-----~, 

isv·çre'de webbolite A. G. ın 
·E L. CiHAZLARI 

Kuyun uzun, 
suyunu O -

musluğunuzun kireçli 
1 derecede tatlı suya 

ve acı 
• • 

çevırır 

VEBOLİD tasfiye cihazları, içindeki madde değiştirilmeksizin mütemadiyen kullanılır. 

Vebolid ile kireci tasfiye edilmiş su; 
B A N Y O O A : Cildi ve saçları ipek gibi yumuşatır, ondülasyonu devam ettirir, saçların ke· 

~klenmesine mani olur. y E M E K ve c A y o A : Et ve kuru sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis 
renk ve kokusunu verir. c. AMA ~ın ve BULA ~ıKTA: Sodaya ihtiyaç kalmaz, elleri tahribattan kurtarır, sabundan % 60 tasarruf 

y y temin eder, çamaşırların yıpranmasına mani olur. 

KAZAN ve KALORiFERDE: Kazanların kireç tutmasma ve boruların zamanla tıkanmasına mini olur. 

BOYAHANELERDE • Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir . • 

VEBOLİD: Kaloriferlerde, motör, radyatör ve şömizlerinde ve ale
lumum sanayide, ev idaresinde, hastane, laboratuvar, 
mektep, otel ve lokantalarda mutlaka lazımdır. 

Tuyikli ve taıyikaiı: au ile 
i~er, autta 250 litre tasfiye 

eden portatif cibular. 

25 T. Llraaı 

Cihadann tasfiye kudreti, Sıhhiye vekaleti hıfzıs
sıha enstitüsü ile Gülhane As. ve Zürih hıfzıssıhha 
ensbtüsü tarafından tevsik edi' m !tir. 

Tazyikli ve tazyiksiz ııcak ve soğuk su ile işler. Bü· 
tün murafı bin litre tatlı au için yalnız bir kilo adi 
tuzdur. 

Siparifler poata ücreti alınmaksızın gönderilir. 
T aleb üzerine bir memurumuz cihazla beraber tecrübe 
yapmak üzere adresinize gönderili~. 

Su borusuna, depo al
bna, tulumbaya, vaz
oluamalda bütün au 
tebckeaiai tasfiye eden 

sabit cihazlar 

1215 Liradan 

VEBOLID LiMiTED lstanbul, Galata Voyvoda caddesi No. 40-42- Tel. 44507 

Satış yerleri: 

Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez ecza deposu - İstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda Cad. 40-42 Galata • 
İzmir: Şifa eczanesi - Adana: Feyzi Dural - Samsun: Şik Terakki Ticarethanesi - Kütahya: İhsan Şerif eczanesi . Ma
latya: Mahmud Nedim ve Biraderi - İne bolu: Selahaddin Çelebi - Sivas: Yusuf Ziya Ünsalan ve oğlu _ Biga: Zühtü 
Zeren • Kastamonu: Mustafa Nuh oğlu - Taşköprü: Türkmen kardeşler • Elaziz: Salim Kule - Kayseri: Asri I~ık Pazarı -
Denizli: Eczacı Sabri _ Aydın: Raü Gün aydın • Bursa: Behçet Yancı • Merzifon: Larlar kardeşler - M. Akhisar: Hilmi 
Faiz. Tosya: M. Remzi Damgacı oğlu· Mersin: Halid Arsal, Singer acentası - Eskişehir: Hikmet Özgür - Muğla: Faik 
Kazez oğlu • Edremit: Ali Rıza Karagöz oğlu - Edirne: Aziz İş Bilen - Zonguldak: Mehmet Hilmi Gürol - Gaziantep: 
Mehmet Sırrı Özkaya • Antalya: Adil Aşçı oğlu • Diyanbekir: Celil Ayyıldız - Adapazarı: Eczacı M. R~a,t Kürem -
Safranbolu: Nuri Sarı oğlu. Ayvalık: Salih ve Necmi Komili. • 

Anadolu, Hatay, Suriye, Irak ~e lran'ın başlıca şehirlerinde satış yer' eri ve 
plasyel~r aranıyor. ~ 

B~tOn OOnya Doktorları tarafından tavsiye edilen bir 

KUWET VE SIHHAT iKSİRi 
oldulu gibi SITMA ya kar'• en mOkemmel ve mOesslr lllçtır. 

Leııeti hof olan QUINA-LAROCHE, en mOkemmel 
Oo nevt IUnaJunanın başltca unsurlar1nı havi olmakla bOtOn 

d!~..Y lunakına şaraplarandan OstOndOr. 

ZAYIFLIK - KUVVETSİZLiK 
iŞTAH SiZLi K-HAZI M S iZLi K 

~ VE NEKAHAT 
baRttlndı. bOtOn dOnya doktorları tarafından en mOkemmel 
kuvvet 116cı olarak tavsiye edilmektedir. 
; HER ECZANEDE SATILIR -r{ 

/ HAKiKi QUINA-LAROCHE'u lararla isteyiniz. 

GECEL • GÜNSl!L 

KIZ • ERKEK YUCA ÜLKÜ LiSELERi ORTA • LiSE 
( ESKi : 1 N K 1 L A 8 ) • 

Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara muadeleti taadildidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. Lteyenlere mufaual 
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1 

ı 
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Bak dişlerim ne kadar fenalaştı. 

- Niçin ANTOS dlş macunu kullamnı
yorsun? 

1 Dişlerini kurtarmak için mutlaka ıimdiden günde iki defa 

1 DANTOS dit macunu kullanmak llnmdır, 

Çünkü DANTOS dişlere ebedi bayat verir. 

Dişleri temizler. İnci gibi parlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir. 
Dantos Hasan ismine ve markasına dikkat. .. 

Fiah: Tüp 7 1,2 büyük 12 1,2, dört misli 20 kuruştur. 
HASAN DEPOSU 

. · ~ 

·:viDOZA PATI 
. Antivirüsle tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kafllltılar• 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, trq 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
fark lapençlyar1 Llboratuvar1, 1 TAN 3UL 

------· -- ---·-- ------ -
# • BA1ATIN EN BlldNCI ZEVKi , 

35,000 Bayandan aldığımız teşekkür mektuplannda diyorlar ki: 
(Adet zamanlarımız için icad etmiı olduğunuz 

F EMİL ve B AGLARINI 
Yalnız o zamanımızda değil temiz olduğumuz vakitlerde bile seve seve ve 
zevkle kullanıyoruz. Ve hakikaten hayatın en lezzetli anlannı yaşıyor ve 
yumuşak, temiz, ufak, sıcak, misli görUlmemiş ihtiraınızdan dolnyı size 
candan teşekkür ediyoruz) Mnessesemiz bu samimi mektuplar.la mnttehirdir. ' , Mütenasip bir .Endam 

J . RoueHI Kol'9elerl (O•lne) H K• 
......... vacud11 eıkm•bııı• ......... 
temlıt eder. SevlmllDlne h•I•~ ı.ı-•· 
•lılıt 'f0C•IU rumut•lır H lılcelU._ 

: Flr•lln: Kemerler e tlrad•• 
llorHl•r (Oalu) eulyanle bere••• 

25 llredH ltlb_.._ 

,aatıt r•rl ralnıa • 

LÜZUMLU~ 
Ve her evin demirbaş ilicı 

olan KABDOL bayılma
lara asabi öksürüklere, ıinir 
buhranlanna, meraklan malara 
ve asabi titremelere karp ye-

\'9 > gine devadır. 

İlan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 lrımıı 
ikinci sahile 250 » 
V çüncü aahile 200 • 
Dördüncü •ahile 100 • 
iç •ahi/eler 60 • 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlo.ca mikdarda ilan yaptıracak 4 

ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tüade edeceklerdir. Tam, yanm ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilm~tir. 

Son Posta'nın ticari ilanlanna aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 

1 melidir: 
lllnclllk Xoılektlt Şlrbü. 

Kahramanza.de ll &D 

Ankara caddesi 

............. ..... ---...... -···-~-----
Son Poata Matb:ıaıı 

. Zayi - Son Postadan aldı~ muhabir - Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
t llk vesikam kaybolmuştur. Yenlslnl nlaca -

"z~----lm)> tarifname gönderilir. Çarııkapı. Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 ı ğım. Eskisinin hükmü yoktur. SAHf PLERI: S. Ragıp EMEÇ 
41-----11' Son Posta muhabiri Cevdet Yakap A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının ::~:KESKiN KAŞELERiDiR. a:::ç;~:=11 


